








 يوطعلا داشرالاو هقاتتكإ ةياذو 00

 ةهةئفاتحألا ةماعلا ةنادإلا

 ةرهلا ةراصم ا أَم
 قىوعرفلاريصعلا

 ىرشنفاو عبطلا ةمرتلم
 ثم شصملا ةصقخلا ة يكسام

 هدإل او روح نسج انبائصأب
 ةرضن الاب اشيا قمع عاش 4

 لابرع قيضش له
 رماع ني طسصم
 نبرخح ناميلس
 سسسح علسس

 وكس وبا ينم ا دبع

 هحامس دصمحل ا دبع

 ىجتنويلغ لوب
 ىرخف دمحا

 لشاخيم بيك

 لامك مرح

 ن ادع نيدلا لامج

 حلاصزيبزعلا دبع





 وعملا هع

 مرهم لقد
 ه6

 اثب

 هشاكع تورث
 يوتلا داتتإلاو ةفاقشلاريبزو

 « ةراضحلا ملاعلا فرع ْنأ ذنم « نافرعلاو ملعلل ةبعكو « ةراضحلل ادهم لينلا ىداو شاع

 ث'ادحت « رهدلا رم ىلع تيقب ةدلاخ اراثآ هتابننج ىلع ضيفت ىداولا اذه ةراضح تلظو

 . ملاعلا اهيدهب ترانآ ةيبدأو ةينفو ةيملع ةراضح نم اهتانثيل ناك امب اهراثآ قطنتو اهموسر

 اذه مكح ىلع تعبانت ىتلا لودلا كلت نم ةلود نع ةلود اهثرت ةراضحلا هذه تيقبو

 هذمه تبعوتسا دق ةراضحلا هذه اذاف « ىطعتو ةراضحلا هذه نم ةلود لك ذخآأت ىداولا

 . مايألا هنم لانت ال ادلاخ ازراي اهرهوج اهل ىقبو اعيمج تاراضحلا

 اعماج اخيرأت هنع خيرأتلل ىداولا اذه ءانبأ نم رفن ىربني نيح خيراتلا ىق ىلوألا اهلعلو

 . ةعومجملا هذه ىف ةروصلا هذه ىلع

 خيراتلا اذه نع مهتاحفص نكلو « انخيراتب اونع نمم انريغ نع اذه ذخأت انك اميدقف

 . بْئاوش نم ملست نكق مل

 « اهلحارم عيمج ىف ةراضحلا هذهل نيسرادلا ةريخ دهحلا اذهل ةرازولا تآبع اذه لجأ نم

 تناك ىتلا « ةميظعلا ةراضحلا هذه نع ةولجم ةيقت تاحفصب ملاعلا علاطت نأ ىف اهنم ةبغر

 . اذه انموي ىلا تأشن نأ ذنم انل

 ةبتكملا دعب ةرازولا اهردصت ىتل“ ةعبارلا ةيفاقثلا ةلسلسلا هذه مدقأ انأو ىنعس الو

 انخرّؤم ةافول ىفسأ قيمع نع رّسعأ نأ ذلا برعلا مالعأو ىملاعلا حرسملا عئاورو ةيفاقثلا

 كراش ىذلا دهحلا اذه ىري نأ ذود ىغم دقلف « لابرغ قيقش دمحم ذاتسألا .موحرملا ريبكلا ١

 دق امهب ةرازولا نوكت نأ وجرأ ىتلا « ةروصلا هذه ىلع سانلا ملاطي روكشم بيصنب هيف 0

 . رصم ةراضحل خيرأتلا ىف اظوجلم اغارف تدس 00

 مانع توم





 ةيرصملا 8 راضحلا 2 رات باتك

 لابرغ ,ىيفس رت زاتسررا لقب

 عضوب نيلوئسملا نيخرؤملا انئاملع نم قيرفلىموقلا دشرالاو ةفاقثلا ةرازو تدهع

 ةعومحجم نم لوألا ءزجلا ءارقلل مدقأ نأب مويلا ف رشتأو 2 اندالبب ةراضحلا راوطأل تاسارد

 ٠ ىبرعلا حتفلل ةقباسلا روصعلاباهنم قلعتي ام ىلع ىوتحيو « تاساردلا .مذه

 قيقحتلاو « ةيخيراتلا قئاقحلا ريرقتو قيقحت ىلع موقت مويلا ةروسشنملا تاساردلاو

 اديدش اصرح صرحت ىهو « ىموقلا داشرالاوةفافقتلا ةرازو مهي رمأ ايملع تباثلل ريرقتلاو

 ٠ ىموقلا داشرالا رصانع نم ىساسأ رصنع اذهو٠ هلجأ نم لمعن' نأ ىلعو + هل لمعت نأ ىلع

 ىذلا فقوملا ىلا نيئطاوملا داشرا اضيأ ىخوتت ناساردلا كلت اهرشنب ةرازولا نأ ىلع

 رصنع اذه هفقوم هيلع ن وكب نأ بحي ام نطاوملاكارداو . مهنطو خيرات نم هوذختي نأ بحي

 لهاستلا مدعو ٠ قدصلاو قحلا ريدقت لقنا ملنا اذه ةيعامتجالا ةبرتلا رصانع نم ىساسأ

 ٠ امهرمأ ىف

 نيبتاكلا ةريح اوكردي نأ مهيلع لهسي أرقي اموعمسي امو بتكي ام ىلع مويلا نوعلطملاو
 ىتلا تاف صلاو ةلئسألا يف ةرحلا ودبتو- خيراسلا نم ةفلتخم فقاوم ند نيئراقلاو

 رصم ب نطولل ةهيسننأ ٠ انخيرات بسنن امدنع : الثم ٠ انمالك ىفو انتاباتك ىف اهمدختسن

 نطول /! اذه باحصأ كلذب دصقنأ نييرصمللءانيسسن ناو ؟ نييرصملا  موقلل هبسنن مأ

 نوكي الفأ انقلطأ ناو ؟ بقحلا عيمج ىف ىداولا ءانبأ ىلع هقلطن مأ ٠ ةنيعم ةبقح ىف ىداولا وأ

 تاعمتجمب ان رضاح ىفو اس نتيضام ىف انلت ناك ةيقيقح تالص لامها نم ردق قالطالا ىف

 كلذ ىف نوكي الفأ روصعلا عيمج ىلع « ىرصم :فصولا قلطن مل نأو ةيحملاف تاراضدءبو

 ٠ ىداولا اذه ىف خيراتلا راوطأ نيبةمئاقلا ةيقيقحلا تالصلا لامها نه مهم ردق

 ميمعتلا لهستسسي نم انيخرؤم نم دحن اننا بيرغلاو 2« ةمهم ةلئسسأو ةلئسأ هذه

 نم راثت الو كش هيلا قرطتي ال « السرم الهس اضرع انل مدقيل ةريطخ نوئش ىف ريرقتلاو

 ٠ ام ةيوعص .هلوح
 ٠ كلذ نم ائيش اذه انباتك ىف ءىراقلا دحجب نلو

 :ةيملعلا ةجلاعملا اهب صاخلا لصفلا ىف تجلوع خيراتلا لبق اميف ةراضحلا هذهل التم ذخأ

 تلد ام قفو ىفاقثلا روطتلا قئاقحو « ىجولويجلا خيراتلا قئاقح اهيسارم ىف تمدختساف

 نيب اهناكم ىرصملا ىفاقثلا روطتلا قئاقح وحنلا اذه ىلع تدجوو « تآودألاو تالآلا هيلع

 ةراضحلا ءانب ىلا ثحبلا لقتنا مث ٠ راطقأ نم انلوح اميف ةدئاسلا ةماعلا ةيفاقثلا زاوطألا

 - ميدقلا قرشلاب هتيمست ىلع حلطصا ام نيبو اهنيب لسصولا ىلاو .© ةيلصألا .ةينرصملا

 تسال الس



 ها ةلزعلاو .ةلاصألا نيب :طلخلا ىقللا رنا ف ناك امعو كلذب انخلضاف
 ةريزجب قلعتي اممدسحأ : نيرخآ نيعاجتا ىف ثحبلا نم ديزمب مايقلا انيثحاب مامأ لازي ال
 انستارجهو اهبوعسش رمأ نم ناك ام ةقيقح نيسدنل « ةيفارغحلاو ةيرثألا اهراوطأو برعلا

 .رومألا كلت نم ناك امع مالكلا ةريخألا مايألا ىف رثك دقو ٠ مالسسالا لبق اهتاراسضحو
 هاجتالا امأو ٠ ىملع ساسأ ىلع اهعضوو « اهب ةقلعتملا تاسازدلا ميظنت ىلا ةجاحلا ترهظو
 اصوصخ 2 ةيبعامتجالا ةبجولوب ورثنألا تاساردلاب ةناعن الا ةرورض وهف رخآلا

 اذه لعل « ةيلينلا ريغ ةيقيرفالا تاعمتجملاو ةيلينلا تاعمتجملا نيب لصولل ةيقيرفالا

 ٠ ةليصألا ةيرصملا ةراضحلا قئاقحل امهف انديزي لصولا

 اضيأ ىع ترطيس لئاوألا نويرصملا اهنوك ىتلا رصم نأ احضاإو !ريدقت ردقن نأ مهملاو

 ءالؤمه 0 نكتلو ٠ اهوروص ىتلا ةروصلاىلع اهئاقب نمث مهتضتقاو « مهئافلخ رئاصم ىلع

 اوناك اعيمج مهناف « بونجلا نم وأ لامشلا نم «برغلا نم وأ قرشلا نم اوتأيل « نوكت ام ءافلحلا

 اويحب نأ اودارأ اذا اهمازتلا نم دبال اطورش ىداولا ذم ىف ةبيطلا ةايحلل نأ نوكردي

 تارثؤم نم ةيرصملا ةايحلا ىلع أرط امب رثأتت ةيساسأ ةاون ىرصملا عمتجمللف ٠ ةايحلا كلت
 انيلع نكلو + ةيرصحلا ريغ ةبقاعتملا تاعامجلاو تايندملاب اعركو اعوط رصم لصو ىلع تبترت
 لصتت امب رثاتلل ةلباق اهنكلو « اقح ةبلص ىع ٠ترجحت دق نكت مل ةاونلا كلت نأ كردن نأ .اضيأ

 دهعلا بوعشب انلاصتا مايأ ىف عادبالا صئاصخ اهل تيقبو ٠ هب لصتت اميف ريثأتلل ةلباقو هب
 نأ انيلع نيعتي هنأ ىلع  ىنامورلاو ىنانويلا اهيروط ىف ةينيلهلاب و ٠ ىسدقملا باتكلا نم ميدقلا

 نع نولحارلاو نودفاولا بارغألا هبتك امب اريبك ارثأت ةرثأتم لازت ال انترظن نأ انه ررقن

 اهبدأو اهنف لالخ نم ةيرصملا سفنلا ميمص ىلا ذدفنن نأل تقولا ناح دق هنأو ٠ نيينطولا

 دوهي نم بناجألا اهليخت ىتلا روسصلا ىلع نآلا ىتح مئاقلا ليوعتلا لوعن الأو « اهدئاوعو

 مايأب ةقلعتملا لوصفلا ىف هارت « ليوعتلا كلذ بنجت وجن حضاو هاجتأ انباتك ىفو  نانويو

 اهقحليو « مايألا كلت لامها ىري نم سانلا نمو ٠ رصم ىف ةينارصتلابو نامورلاو ةسلاطبلا

 كلت ءانب ىف دليلا ءانبأل لاعفلا بيصنلا نع نولتعي كلذ نوري نيذلاو « رامعتسالا صصقب

 هنأآو « اهباصن ىف رومألا عضي ةانباتك نأ وجرنل اناو  مهدالب ىف ةراضحلا نم ةديدجلا راوطألا

 لاجرل فرعن نأ انيلع قحو ٠ ىملعلا حضاولا وحنلا اذه ىلع رصم ةراضح راوطأ نيب لصي
 نأو « مهيأر ديدسو مهعنص ليمج ىضاملا ىفو رضاحلا ىف ىموقلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو

 متي نأ وحرنو ٠ ةعتمملا تاساردلا هذه دادعا ىف دهج نم اولذب امل نيئطاوملا ريدقت اضيأ مدقن

 ٠ قيفوتلا هللابو « رشننل تاساردلا هذه نم ىناثلا ءزجلا لوصفو دادعا ابيرق

 لابرغ قيفش دمحم



1٠ 

 كن

 ةيرصم لا ةراض#لا تاموقم

 ىندألا ليثاا ىداو ىف ةراضحلاو ناسنإلاو ةئيبلا

 نب زيع ,ياهلس روتكرلل

 . ناسنالاو ةئيبلا : ةمدقم

 . ىندألا هارجم روطتو ىعيبطلا هنيوكت : لينلا رهن
 . ةراضحلا ةأثو ةئيبلا فييكت ىف ىخانملاو ىفارغويزفلا روطتلا رثأ

 . رصم ضرأ ىف ةدحولاو ةرقتسملا ةراضحلا ىف هرثأو ةئيبلا رصانع لماكت

 . رصم خيرات ىف ةئيبلاو ناسنالا نيب بواحتلا

 2 ىندألا ليلا ىداو 2 ةريغصلا ناطوألا

 . رصم ضرأ ىف ةيناويحلاو ةيتاينلا ةورثلا روطت

 . روصعلا رم ىلع ةيلالسلا مهتافص روطت : ىندألا لينلا ىداو ناكس

 . ماعلا رصم خيرات 2 هرثأو قارغجلا عقوملا

 . ةيفارغحلا لماوعلا رثأ ىف لوقلا ةوفص



 ماها هه

 دمي دل 57 هاك

 وتلا داشيزإلاو ةفاتشلارسزو

 « ةراضحلا ملاعلا فرع نأ ذنم « نافرعلاو ملعلل ةبمكو « ةراضحلل ادهم لينلا -ىداو شاع

 ث“دحت « رهدلا رم ىلع تيقب ةدلاخ اراثآ هتانج ىلع ضيفت ىداولا اذه ةراضح تلظو

 : علاعلا اهيدهب ترانأ ةيبدأو ةينفو ةيملع ةراضح نم اهتانتبل ناك امب اهراثآ قطنتو اهموسر

 اذه مكح ىلع تعبانت ىتلا لودلا كلت نم ةلود نع ةلود اهثرت ةراضحلا هذه تيقبو

 هذه تبيعوتسا دق ةراضحلا هذه اذاف ؛ ىطعتو ةراضحلا هذه نم ةلود لك ذخآت ىداولا

 . مايألا هنم لانت ال ادلاخ ازراب اهرهوج اهل ىقبو اعيمج تاراضحلا

 اعماج اخيرأت هنع خيرأتلا ىداولا اذه ءانبأ نم رفت ىربني نيح خنبراتلا ىف ىلوألا اهلعلو

 . ةعومجملا هذه ىف ةروصلا هذه ىلع

 نكت مل خيراتلا اذه نع مهتاحفص نكلو « انخيراتب اونع نمم انريغ نع اذه ذخأت انك اميدقف

 ٌ . بئاوش نم ملست

 « اهلحارم عيمج ىف ةراضحلا هذهل نيسرادلا ةريخ دهحلا اذهل ةرازولا.تأبع اذه لجأ نم

 تناك ىتلا « ةميظعلا ةراضحلا هذه نع ةولجم ةيقن تاحفصب ملاعلا علاطت نأ ىف اهنم ةبغر

 ٠ . اذه انموي ىلا تأشن نأ ذنم انل

 ةبتكملا دعب ةرازولا اهردصت ىتلا ةعبارلا ةيفاقثلا ةلسلسلا هذه مدقأ انأو ىنعسي الو

 انخر م ةافول ىفسأ قيمع نع رتبعأ نأ الا.؛4 برعلا مالعأو ىملاعلا حرسملا عئاورو ةيفاقثلا

 . كراش ىذلا دهجلا اذه ىري نأ نود ىغم دقلف « لابرغ قيفش دمحم ذاتسألا موحرملا ريبكلا

 دق اهب ةرازولا نوكت نأ وجرأ ىتلا 3 ةروصلا هذه ىلع ىنانلا علاطي روكسشم بيصنب هيف

 . رصم ةراضحل خيرأتلا ىف اظوحلم اغارف تدس



 ةراضحلاو ( نا نالاو ةعيبلا

 ىندآلا لينلا ىداو ف

 يع ,ناقلس روتكدلل

 ناتنلالاو ةنيلاو ةتم تي

 ضرأ ىف هخيراتو عمتجملا ةأشن طبترت
 « ةيفارغجلا ةئيبلا لماوعب اقيثو اطابترا رصم

 نم ةراضح ىندألا لينلا ىداو ىف تماق دقلف

 ةصق هضرأ ىلع ترجو «ملاعلا تاراضشح مدقأ

 اهئادحأ تعباتت « صصقلا عورأ نم ةيرشب

 ةئيبلاب ناسنالا طابترا هيف ودبي وحن ىلع
 خيرات اوثحب نيذلا نأ ىلع . ىفارغجلا عقوملاو
 مهنيي اميف اومسقتا دق رصم ىف عمتجملا

 ةئيبلل لوألا لضفلا عجري قيرف : نيقيرف
 اهتراضحو «0لينلا ةبه رصمفق « ةيفارغجلا

 « ةيعيبطلا ةئيبلا ىلا ىلوألا اهتاموقم دنتست
 رصمل ثماق ام حلا صلا نطولا اذه الولو

 ىذلا ركذلا كلذ اهلهأل ناك الو « ةراضح

 ةتيبلا نأ ىري قيرفو . خيراتلا ىف مهل ناك

 ناسفالا هندختنسا احرسم الا نكت مل
 صاخشألاب ةصقلا ىف ةربعلا تناكو « هلعتساو : 3 0

 « اهلوضف فلتخم قف مهلابجأ تبقاعت نيرذلا

 عارسخالا شعبلا :قئوي" لو + نهضعي داجاف
 ةئفاكتم ريغ كلذ ىلع لوصفلا تءاجو
 .. قداحألا لك ف ةرظانتم لون

 نييفا رغجلا .نم م همظعم لوألا قيرفلاو ا

 ىناثلا قيرفلاو « « فارغجلا متحلا » راصنأو
 انسلو . نيعامتجالاو نيخر ملا نم همظعم

 + الو اع ل نديم وذهب ىف كلش ناو
 « « ةيخيراتلا ايفارثجلا » 'ءىدابم همسرت
 اهنيب عمي ايفارغجلا نم اعرف لثمت ىتلا كلت
 نيب ةقالعلا هباحصأ سرديو ؛ خيراتلا نيبو

 ةقالغا اهنأ لع ةيفارتجلا هقيو ناسنالا
 ةئيبلاف . 2١ رهاظملا روطتم : لدابتم ريثأت
 خيراتلاو « رخآلاب امهنم لك طبتري ناسنالاو

 دوج لعافتل ةجينت الا بلاغلا ىف وه نا
 روطتت العامت « ةئيبلا تارثؤمو ناسنالا

 ل ا

 افا فعلا لواعت قيم .ءاظا قا ملكت

 هنأب : مهملع نآلا نويفارغحلا فرعي (5) -:'
 نإ ثيح نم «ناسنالاو ةئيبلا سردب ىذلا ملعلا
 ايفارغجلاو ٠ هب رثأتيو رخآلا ىف رثؤي امهنم الك
 .ىذلا ايفارغجل !! نم عرفلا كلذ : ىه ةيخبر راعلا

 ىف هتئيبو نابسنالا نيب ةقالعلا روطت عبتتي
 ا ل ل

 ةراضحلا روطتو 2< ةهج. نم اهلماوعو ةئيبلا

 ٠ ىرخأ ةهج نم اهتاموقمو



 لل ان يطع نأ هضارششما ىف ةشيراتلا
 . ناسنالل ناسنالل امو 6 ةئيبلل

 رصم ضرأ ف عمتجملا خيرات زاتما دقلو .
 .رارفتسالاو مدقلا : امه نيتيساسأ نيترهاظب

 عامجا ىف رصم ضرأ ناق ماققتا نع امأف

 «ةيخيراتلا ةراضحلا نطاوم مدقأ نم نيثحابلا

 « ةيندملا بورض نم ريثك ىف اهمدقأ نكت مل نا
 دوهع ىلا عجرت ىلوألا اهرصانع ضعب نا لب

 ىلا دتمت ىهف ؛ خيراتلا رجف لبق ةليوط
 ناك امدنع « ميدقلا ىرجحلاب فورعملا رصعلا

 عمجو « تارمثلا طاقتلا ىلع شيعي ناسنالا

 « رحبلاو ربلا ديصو « تاتابنلاو بوبحلا
 انطو فرعي ال  ناكم ىلا ناكم نم لقنتي

 ىهو ةيناثلا ةرهاظلا نع امأو . ارقتسم الو

 لوطأ نم انه خيراتلا ناف « رارمتسالا
 تارتف هيف تثدح دق هنأ عمو ؛ خيراوتلا

 ثدح ىذلا : لوألا عاطقالا دهفك « عاطقتا

 ةلودلاو ةسيدقلا ةينوعرفلا ةلودلا نيب

 نيتلودلانيب ىناثلا عاطقألا دهعكو © ىطسولا

 ريخألا لالحمضالا دهعو ؛ ةئيدحلاو ىطسؤولا

 « كارتألا ةوزغ دهعو « ةنعارفلا رصع دعب

 اهضعب فيضأ ام اذا اعيمج دوهعلا كلت ناف

 نم دودحم ءزج ىلع ديزت ال « ضعب ىلا
 دقو . رصم ضرأ ىف ةيندملاو ةراضحلا خيرات

 ضهنت ذأ ةرم نم رثكأ دالبلا هذه تعاطتسا

 دعب خيراتلا ددجت نأو « اهلالحمضا دعب

 دوعصلا راودأ مغرب 6 تعاطتسا امك « هئافع

 عباطب مايألا رم ىلع ظفتحت نأ « طوبهلاو
 دق ميدقلاب اهظافتحا ناك ناو « ماعلا اهتراضح
 ةايحلا مظنو « ةيداملا ةيندملا سسأ ىلع بصنا

  رمظم ىلع هبابصنا نم .رثكأ « ةيعامتجالا
 : رضع ىلا رصع نم ريغت ىذلا ةفاقثلا

 ككفت نم مغرلا ىلع هنأ ظحالن انهو

 « رخآل تقو نم رصم ىف ةيسايسلا ةايحلا

 هذه ىف تأدب ىتلا ةيعارزلا ةايحلا نافذ

 ىف ةعارزلا ةفرح رومظ عم « ةبيطلا ضرألا

 فلألا ةياهن برق ثيدحلا ىرصحلا رصعلا

 نود ترمتسا دق « داليملا لبق ةسداسلا

 اهعم ريتساو « روصعلا رم ىلع عاطقتا

 ريخ رامثتساب مهلاغتشاو « ناكسلا رارقتسا
 باوج ىلع مهراقم ىف مهرثاكتو ؛ ضرألا

 لبق اف رصع ةيق لالخ عاطقتا ثود رهنلا

 انموي ىلا ىخيراتلا رصعلا لالخ مث ؛ خيراتلا

 قرفلا ظحالن نأ اضيأ حصب انهو . رضاحلا

 تاراضحلا داهم نم اهريغو رصم نيب
 « ةيندملا اهيف تماق ىتلا « ةمسيدقلا تايندملاو

 دالب ىفف « نمزلا رم ىلع عطقنا اهلبح نكلو
 تلو. مث ةقيرع ةراضح ترهظ الثم نانويلا
 لبق قارعلا ضرأ ىف لاحلا كلذكو . تهنتاو

 . هئاجرآ فلتخم نيب اودحويف برعلا هلزني نأ
 ةيرموسلاك ةقرفتم تاراضحخح تعباتت دقف

 ءاهريغو ةيروآلاو ةيلبابلاو ةيداكألاو
 تاراضحلا هذه نيب ةيعارزلا ةايحلا تناكو

 ىداو ىف لاحلا فالخب « ةعطقتم اهلك ةمبدقلا

 ةايحلا تريتسا ثيح ؛ ىندألا لبتلا

 ةيرقلا ىف ملاعملا ةلماكتم ةكسامتم ةيعارزلا

 ' . عاطقتا نود

 اذه ىو « مدقلا كلذ ىف رسلا امف

 + ىندألا لينلا ىداو ىف رارمتسالاو ددحتلا

 2 تمن احلاص احرسم تناك ىتلا ةئيبلا ىهأ
 ةراضحلا هذه تحئتأف ناسنالا دوهج هيف

 ديس اع اسس



 شاع ىذلا بعشلا وه مأ + ةلصتملا ةقيرعلا

 لغتسي نأ عاطتسماو « ليتلا :فافض ىلع
 ني دك لفل ققوي لوشن ىلع ايلا نور

 ىداو ىف نانالاو ةئيبلا انربتعا اذا الا
 رثوي « رخآلل امهنم لك نيممتم ىندألا لينلا

 . هب رثأتبو هيف

 ىدالا ها ردع وطتو ىيبطلا هئيركت ا لينلا نتدحا#
 ىلع ةراضحلا تأشن ىذلا ؛ لينلا رهنو

 اذهو . ميظع رهن « ىندألا هارحم فاغض

 وه امناو ؛ ةفطاع نم مفادب هقوسن ال لوق

 هتتراقمو رهنلا اذه ةسارد ىلا دنتس فصو

 ةمظع رسو . ئربكلا ملاعلا راهنأ نم هريغب

 ىلاو « ىعيبطلا هنيوكت ىلا عجري رهنلا اذه
 ريشنس ةيعيبط ةيفا رعج تازيم نم.هب زاتمي ام
 كلذك مجري هنكلو « ليلق دعب اهضعب ىلا

 هب تزيمت ام ىلاو ؛ ىفارغويزفلا هروطت ىلا
 نمزلا لالخ اميس ال « روطتلا كلذ لحارم

 نم « ( نيسوتسياللا ) عبارلا ىجولويجلا
 امهل ناك « ثادحألا ىف عباتتو صاخ بيترت
 « ىداولا اذه ضرأ نيوكت ىف رثألا دعبأ

 ةقرع ةراضحا ادهم نوكت نأل اهدادعاو

 عمج نأ هلك كلذ جئانت نم ناك دقو . ةليصأ

 نيترهاظ نيب « ىندألا هيداو ىف « لينلا رهن
 ىف امهنكلو « نيتضقانتم ةلهو لوأل ناودبت
 امهالوأ : طبارتلا دشأ ناتطبارتم رمألا عقاو

 ةيجولويحلا ةيحانلا نم .ريتعي رهنلا اذه نأ

 « انيوكت ىربكلا ملاعلا راهنأ ثدحأ نم
 ادن تهم تناك كلذ عم هضرأ نا امهتيناثو

 . ةرقتسملا تاراضحلا قرعأ نم ةراضحل

 قيثولا طبارتلا مهفتت ىكل هنأ انيأر فو
 سردن نأ انل ىغبني « نيترهاظلا نيتاه نيب
 ةيفارفغحلا نيتيحانلا نم هيداوو رهنلا اذه

 ةيحانلا نم هنيوكت تارودو ىداولا روطت
 مهفت ليبس اهدحو كلتف - ةيفارغويزفلا
 لبق ترقتسا ىتلا ؛ ةيرشبلا ةايحلا تاموقم

 « رهنلا باوج ىلع هعلطم ىفو خيراتلا

 ةيرمثسا مث تييف ةعلابتفلا اهني تدعوو
 . ىخبراتلا رصعلا لالخ

 مول مادا دقلا نمر هقو
 « هيداوو رهنلا ىرجمل ىجولويجلا خيراتلا

 تازيمملا ضعبل ةماع ةفصب ضرعن نأ

 اذهف : ىلاحلا هنوكت ىف ةرهاظلا ةيفارغحلا

 هلوط غلبي ذا ؛ ملاعلا راهنأ لوطأ نم رهتلا

 كلذك وهو م6 رثم وليك فالآ ةتس نم رثكأ

 ههاحتا نأ ذا « ةيداع ريغ ةماقتسا ىف دتمس

 نيب اميف لامشلا ىلا بونجلا نم وه ماعلا

 نم كانه ام مغرب « اقرش ”مو 4 *؟9 لوط ىطخ

 ىصقأ عقتو . هارحم ىف ةيعضوم تاينثت ضعب

 بونج *ءرو ضرع طخ دنع ةيبونجلا هعبانم
 ضرع طخ دنع هبصم ىهتنيو « ءاوتسالا طخ

 عبرأ نم رثكأ علطقب هنأ ىأ « الامش 2مل

 نم رهن كانه سيلو . ةيضرع ةجرد نيثالثو

 ةفصلا هذه لثم هل ىربكلا ملاعلا راهنأ

 ى ريسي راهنألا كلت مظعم نأ لب « ةديرفلا

 ىف ىمتنيو عش كلذبو « ىقرش ىبرغ هاجتا
 كلذ ةلثمأ نمو - ةدحاو ةيخانم ةقطنم

 سل ويب دس



 ىف نايهتنيو ناعبني امهو « ىغنكلاو نوزامألا .
 -. وهجناوملاو :ىست جئابلاو < ةيئاوتسالا ةقطنملا

 لكف# دنهلا راهن نم جتاكلاو نيصلا راهتأ نم

 ةدحاو ةيخانم ةقطنم.ى ىهتنيو عبني اهنم
 ضعي :لينلا هبيشي هناذ ىبسسملا امأ . ابيرقت

 ىدعتي ال هتكلو « ةيحانلا هذه نم هبشلا

 رهن امأ . ةيخانملا قطانملا نم اثالث وأ نيتقطنم

 « ةغفترملا ةيئاوتسالا ةقطنملاف عبني هناف لينلا

 امهخانم هبشي ديداخأ ىف هعبانم ضعب رمتو
 ىف رمي مث . ضفخنملا ىئاوتسالا عونلا

 هبش خانملا تاذ لاّرْعلاو ليحلا ضوح ةقطنم

 قرشلا نم كلذ دعب ىقلتيو . ىئاوتسالا

 هبش ةقطنم نم ىنآت ىتلا ةيشبحلا هعبانم
 لشمس وهو © نادوسلاب رمد م 6 ةيمسوم

 مبنلا ربعي مث « اهتاذب ةمئاق ةيخانم ةقطنم

 غلبي ىتح « راحلا ىوارحصلا قاطنلا مظعألا

 ضييألا رحبلا ضوح ةقطنم فارطأ ةياهنلا ىف
 اهضعب فلتخي قطانم اهلك كلتو + طسوتملا

 ةيعينطلا ةيحاتلا نم طقف سيل « ضعب نع

 نم كلذك امناو « ةيخانملا ةيحانلا وأ ةماعلا

 فالتخا نم اهيلع بترتي امو ةيتابنلا ةيحانلا
 ىف لينلا رمي اذكهو . ماعلا ىفارغجلا رهظملا ىف

 اهب وعش نيب عمجيو اهنيب طيري ةعونتم قطانم
 رخآ رهن ىأ ىف اليثم هل دحن ال وحن ىلع

 ماعلا :قارغجلا عضولا نع اذه .لك
 ىجول وحلا رؤطتلا نعامأف . هارحمولينلا رهنل

 ثحبلاو ةسازدلل اعضوم ناك هناف رمثلا اذهل

 هعنام :ىف : ةيضاملا ةنس نيثالثلا لالخ

 ةيؤتلا ةقطنمو ةيشبحلا هعبانمو ةيئاوتسالا
ساردلا هذه نأ عمو .'رصمو

  .اهتياغ غلبت مل ة

 تل هيا

 نيب .ةلداعملاو هن راقملا ءارجا نكمي هتاف« دعب“
 0 نم لك ف نوثحاتلا اهلا لضوت ىتلا جماتتلا

 ةطسبم ةروصب :جرخن ثيحب « قطانملا كلت
 . ىجولونحلا هروظتو لينلا رهن ةصقل

 رهن نأ : ةصقلا هذه ىف لوقلا ةوفصو
 هآرن ىتلا هتروص ىامئاد نكي مل لينلا

 :رمألا لوأ ىف كانه تناك امئاو ؛ نآلا اهيلع

 : نيرخآلا نع اهنم لك لقتسي ةيرهن مظن ةثالث
 ىف اهيناثو « ةيئاوتسالا ةبضهلا ىف اهلوأ
 . رصمو ةبونلا ىف اهتلاثو « ةيشيحلا ةمضملا
 اهراهنأ تناك دقف ةيئاوتسالا ةبضهلا امأف

 نع اهنم لك ةلصفنم اهتاريخبو « ةعطقتم

 ضعب ى ةلصتمو « نايحألا ضعب ىف ىرخألا
 ضعب تثتدح ىتح ؛ ىرخألا نايحألا
 ىرهنلا رسألا رهاظمو ةيضرألا تابارطضالا
 تعدصت .مث « تاريحبلاو راهنألا تلصتاف
 هايم تضافف لامسشلا ىف ةيضيهلا ةفاح

 ضوح ىلا ةيئاوتسالا ةيئاملا تاحطسملا
 لينلا ىلا نادوسلا لوهس ربع مث ؛ لبجلا رحب

 ةيضملا امأو . لامشلا ىصقأ ىف مظعألا

 رهن آلآ راهنأ اهنم ضيفي نكي ملف ةيشبحلا
 لقأ هيف ةيضهلا تناك تقو ىف « ةريطعلا

 ةيونلاو نادوسلا وحن ارادحنا لقأو اعافترا

 ضافو قرزألا لينلا نوكت مث . نآلا ىه امم
 تقو ىف + مظعألا لينلا وحن طابوسلا .عم

 ةفاح هيق تعدصت ىذلا تقولا نم برقي

 72 طبازت ناك انيرو . ةيئاوتسالا ضرألا

 7 .ةيطرألا ةرشقلا ىف تابارظضالاو تادحألا
 ... كرتنفملا لماعلا وه ةماع ةفصب ةيقيرفا قرش ىف
 «١ نادوسلالوهس وحت نيتبضهلا هايمزاضيف ف
 ١ ثوحلا جئاتن ريشتو . رصمو ةبونلا- ضرآو



 قى ريطخلا لوحتلا اذه :نآنىلا اهلك ةكدحلا

 رمنلا ذاختا نم هيلا ىدأ امو « لينلا رهن خيرات

 هئازجأ لاصتا نم نآلا اهيلع هارث ئتلا هتروص

 ادج ةثيدح ةرهاظ ريتعب امنا « ضعبن اهنا

 طساوأ ودعت داكت ال ةيجولويجلا ةيحانلا نم

 ( عبارلا ىجولوبجلا نمزلا ) نيسوتساليلا
 , 90 هنم ىلعألا مسقلا لئاوأ وأ

 ف هارجمو لينلا رهن روطت ةصق نكلو
 نم ءىشب اهحلاعن نأ قحتسن رصمو ةبونلا دالب

 ءزحلا اذه ىف ىرحملا روطت نأل « ليصفتلا

 اهئاقتراو ةراضحلا ةأشن ىف رثألا ديعب ناك

 ىرححلا رصعلا نم ةعباتتملا راودألا لالخ
 اننا ثيحب .رصم ف ىخيراتلا دهعلا علطم ىتح

 ةايح نم ىلوألا لحارملا مهفت عيطتسن ال
 ىندألا لينلا بناوج ىلع هرارقتساو ناسنالا

 روطتلا لحارم انعبتت اذا الا هاتلد فو

 هئلم مث ضيرعلا ىداولا تحن ىف ىفارغويزفلا
 مث ءابصحلاو ىصحلا نم ةفلتخملا بساورلاب
 ةلصو « تابئالاو ةعارزلل حلاصلا. نيرغلا

 تاريغتو ةيتضرألا ةرشقلا تاكرحب هلك كلذ

 ةيخانملا تايذبذلابو « ةهج نم رحبلا حطس

 ري نرسم دحاو ساقط 0
 مل لينلا رهن نا : الثم لوقيف « ماقرألا- ضعي
 تارشع خر ذنم الأ ةيلاحلا هتروص ذختي

 نيئسلاو ماقرألا ركذ نكلو ٠ نينسلا نم فالآلا

 ىذلا ثحايلا هنع فزعي رمأ ايجولويجلا ىف ْ
 هيلا انرشأ .نحن نئلو ٠ ةيملعلا ةقدلا ىخوتي
 ميطتسيو « رثكأ ال بيرقتلا دصقن امناف « انه:

 ةهعبانم ىف ليثلا رهن روطت غباتي .نأ ءىراقلا
 لاقم ىف عسوتلا نم ءىشب لقسألا هارحمو

 « ىجولويحلا هروطتو .لينلا رهن منع بتاكللا >2
 ددعلا ؛ ٠6 ةنسلا « «.ملعلا ةلانسز: ةلجم. ىف
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 * اهدعب امو:

 كد

 ةيراجلا هاملاو ةطقاسلا رطملا تايمك تاريغتو |

 نم هدعب امو نيسوتساليلا لالخ رهنلا ىف
 . ىرخأ ةهج

 لبق هنأ ىلا ةثدحلا ثوحبلا تلد دقلو

 «ةيلاحلا هتروصب ىرصملا لينلا رهن نوكتت نأ

 «ميدقلاليتلا» مسا هيلع قلطأ رهن كانه ناك

 ةلص ال ميدق رهن وهو ؛ « ىبيللا لينلا » وأ

 ةميدقلا هاتلد تناكو « ىلاحلا لينلا نيبو هن

 رثع دقو « ةيلاحلا مويفلا ةقطنم لامش ىف عفت

 ارتم +١6 غلبت ةياغلل ةكيمس بساور ىلع اهيف

 رصع ىلا صوصخلا ىلع عجرتو « رثكأ وأ

 نمزلا نم ىناشلا رصعلا ( نيسوجييل وألا

 ' اياقب ىلع اهيف رثع دقو « ( ثلاثلا ىجولويحلا

 فرعي الو ؛ ةرححتم راحشأ عوذج ىلعو

 نكلو 4 ميدقلا رهنلا كلذ ىرحم طضلاب

 « ادقعم ايرهن اماظن لثمب ناك هنأ دعبتس ال

 « ىقرشلا بونجلا نم هدفاور ضعب ىتأب
 بونجلا وأ بونجلا نم رخآلا اهضعب ىتأبو
 هنايرح ميدقلا رهنلا كلذ د دقو © ىبرغلا

 ميدقلا طسوتملا ضيبألا رحبلا ريحتا نأ دعب

 نايرح دتشاو « لامشلا وحن رصم ضرأ ىلع

 ةدايزب ودس اميف زاتما ىذلا نيسوجيلوألا
 .ةرارحلا ةجرد ىف عافترا عم راطمألا ى ةريبك

 لحاس دنع ميدقلا رهنلا اتلد تنوكت دقو
 . مويفلا لامست ىف كاذ ذا عي ناك ىذلا رحبلا

 رصع علطم دنع اتلدلا نوكت لماكت م

 ىه ةنناكرب تابارطضا تثدحو « نيسوباملا

 ىنارطقلا لبج تانيوكت اهببسب ترهظ ىتلا
 . مويفلا لامش ىضقأ ىف ةفورعملا



 تابارطضا تثدح نيسوياملا رصع لالخو
 ىلع ربسحألا رحبلا ةقطنم ىو رصم ميلقا ىف
 دودخأ نأ نآلا دئاسلا ىأرلاو . صوصخلا
 هند تح امنا ميظعلا هطوبهو رمحألا سصحبلا

 هطؤبه ىلع بترت دقو . نيسويام ا رصع ىف
 كلذ اتفاح تزفق نأ ىلا ىدأ لمف در
 رصم ىف رمحألا رحبلا لالث ترهظف « دودخألا

 ىقرشلا باجلا ىف زاجحلا لابجو « ةهج نم

 ضرألا عافترا نأ رهاظلاو « ىرخأ ةهج نم
 رييغت ثودح ىلا ىدآ ةيقيرفا قرش لامش ىف
 ميدقلا لينلا ىهتتاف « هايملا نايرج ماظن ىف
 لينلا رهن ماظن أدبو « اهيلا انرشأ ىتلا هتروصب

 سوقت ةرشقلا عافترا بحاص دقو . ىلاحلا
 هنع جنت نيسوبألا رصع روخص ىف فيفخ
 رهن اهيف- ىرجي ىتلا ةقطنملا ىف فيفخ طوبه
 «طوبهلا كلذ ىف هايملا تعمجتف : ىلاحلا لينلا
 ضييألا رحبلا ىلا لامستلا وحن ترجو
 دادزا ماسعلا عافت الل ةحيتنكو ؛« طسوتملا

 ةدايز ىلع دعاس امم لامسثلا وحن ءاملا رادحنا

 لينلا رهن أدب كلذبو . ىرجملا رفحو تحنلا
 رصم قى هرعت ىذلا هارصجم رفحي ىلاحلا

 مكحب لامسثلا وحن رمتلا هاحتا ناكو « ةبونلاو
 ماعلا هاجتالا اذه ةسارد ىفو . حطسلا ليم

 ضعب كانه « رصمو ةبونلا ىف لينلا رمنل
 تاينم اميس ال « نوثحابلا اهل ضرع لئاسم
 ةنث اهنمو « ةريبكلا القتد ةينث اهنم « رهنلا

 " ضعب كانه تناك دقف « القتد ةينث امأف  انق
 هارجيم نريغتو رهنلا تاءانحنا مجرت ىتلا ءارآلا

 ةرشقلا َق قزمتو ققشت ثودح ىلا اهف

 « اهب ذخألا نكمي ال ءارآلا هذه نكلو . كانه

 ىأ ثودح ىلع ليلد ىأ كانه سيل هنأل

 ىه امئاو « ةبونلا دال ةرشقلا ىف تاققشت

 غ رامتلا هاجنا تددح" ىتلا حطسلا فورظ
 ١ لينلا تلعج ىتلا ىه الثم « ةضوتبب » ةلتكف
 لامششلا وحن موطرخلالامش ىف فرحنب_ مظعألا
 مدطصي ىتح ةلتكلا لوح رودي مث « ىقرشلا
 « دمح ىبأ » دعب روديف « « رومطع » ةلتكب

 وحن هجتيف دوعب مث « ىبرغلا بونجلا وحن
 بسلا ناف « انق ةينث امأو . ديدج نم لامشلا

 كلت ىف تاقبطلا ىف ىعضوم بدحت دوجو اهيف

 ىلا ىبرغلا بونجلاو برغلا نم هجتي ةقطنملا
 رسمنلا لعج امم ؛ ىقرشلا لامشلاو قرشلا

 لوح روديو قرشلا ىلا فرحني تنمرأ دنع

 ىلا انق دعب ديدج نم هتريس دواعيل ؛ بدحتلا
 . لامسثلا ىلا مث ىبرغلا بونجلاو برعلا

 اميف لينلا رهن نأب ىأر كانه ناك دقو
 نكلو ؛ راسكتا طخ عبتي نشفلاو ةرهاقلا نيب

 لينلا رهتف ؛ كلذ تفن دق ةثيدحلا تاساردلا

 .ىرجم وه امنا ةيونلا دالب ىفو رصم ىف هلك
 تاراسكتال رثأ الو ؛ هايملا هتتحن دق « ىتاحت
 كانه تناك نئلو ؛ هيف اهتاققشتو ةرشقلا

 ةيلحم تارهاظ ىهف « ةطيسب تاراسكتا ضعب

 نمو ( ماعلا رهنلا ىرجم ىديدحت ىف اهل رثآ ال
 ضرعتسم هاجتا ىف هحتي اهضعب نأ فيرطلا
 « ىساسألا رهنلا ىرجم عم ةمئاق ةيواز ىف وأ
 لبج دنع تاققشتلا ضعب ىف لاحلا ىه امك
 نو كلذكو ويلا موك لاتخاف ةليلتلا
 : . ناولح ةقطنم

 لداسنجلا قطانم ضعب ىف ىتحو
 لوألا لالشلا ةقطنم تثحب + تالالشلاو

 ىف تالوحت تثدح هنأ نيبتو « ةيليصفت ةفصب

 وحن قرشلا نم لقتناف « كانه رهنلا ىرجم
 ىف تاليوحتل ةحبتت هلانقتتا ناكو « برغلا

 ميسا و سس



 تاققشت ةيأب كانه رثثتي مل ىذلا ىبئملا ىرجم ا
 ىناثلا لالشلا ةقطنم ىف لاحلا كلذكو . ركذن

 نطب ةقطنم ىف اهنم بونجلا ىلا عقب امو

 تحنلا ةرهاظب ىرجملا رثأت ثيح « رجحلا
 ىف رهنلا ناك ناو : راسكتالا نود ىداعلا

 ىلا برغلا نم هارحمب لقتتا دق ةقطنملا كلن

 لالشلا ةقطنم ىف ثدح ام سكع ىلع « قرشلا

 . ناوسأو لوألا

 روطتلا ثادحأ عبتت ىلا نآإلا دعنلو

  ةبونلا ىف ىلاحلا لينلا ىرجم ىف ىفارغوبزفلا
 .:نيسوباملا رض ى,ثوكتم ادب نآ اذنه مو
 ديدش تحن رودد أدب انه لينلا رهن نأ كلذ

 ءاج ام اذا ىتح ؛ ىلاحلا هارجم هرثأ ىلع رفح

 اليلق تطبهف ضرألا تداع نيسوبالبلا رصع

 «هارجمقمعدق رهنلا ناكو . رحبلا ىلا ةيسنلاب

 ناسل ةئيه ىف ديدج نم رحبلا هايم تفطف
 ىلا لصو حلاملا هبش وأ حلاملا ءاملا نم ليوط

 جيلخلا كلذ كرتو . اهتاذ ناوسأ ةقطنم

 ؛ ةيحيلخ وأ ةيحلم تانيوكت ىف هرثأ ليطتسملا

 ضعب ىلعو ىداولا عاق ىف نآلا دجوت

 ؛ ىندألا نيسوبالبلا ىلا عجرت ىهو « هبناوج

 - طسوألانيسوبالبلاى لا اهضعب دتما اميرو
 رصم ىف هماسقأو نيسوباللا ديدحت ناك ناو

 . حوضولا لك حضاو ريغ لازي ال.

 أدب هتياهن برق وأ ىلعألا نيسويالبلا فو
 ىدذلا وهو « ريطملا رصعلاب هيمسن ىذلا رصعلا
 نم ةشحلاو ةيقيرفا قرش ى هراثآ ىلا انرثأ

 ةئيفدلا ضرعلا طوطخ ىف لداعب ىذلاو « لبق

 ىف ىديلجلا رصعلا مساب فرعي ام ةراحلاو

 هتابذبذو ريطملا رصعلا تاليصفت نكلو .ايروأ :..:
 رصعلا تاليصفت نع فالتخالا ضعب فلتخت

 لاجم اذه نكي مل ناو « هتابذيذو ىديلجلا
 نم لك راودأ نيب تالداعم ف لوشدلا

 . ىديلجلاو ريطملا نيرصعلا

 ريطملا رصعلا نآش ىف نوثحابلا فلتخيو

 ةدايزلا ف رطملا تابذبذ ثيح نم رصم ىف
 ىف هتصق صخلن نأ عيطتسن اننكلو « صقنلاو

 اذه رابتعا وحن وه « نآلا ماعلا هاجتالا نأ

 امهلوأ : نيحضاو نيرود ىلا امسقنم رصعلا

 اريثك مهأو لوطأ وهو لوألا ريطملا رودلا

 رودلا اذمل تناك امبرو . ىناثلا رودلا نم
 . رطملا ةدابز ىف ةدحاو ةمق نم رثكأ لوألا

 ؛ نيسويالبلا نم ريخألا مسقلا لداعي وهو
 تلتو . لفسألا نيسوتسيالبلا لالخ رمتسيو
 نأ نكمي ةفاح ةرتف لوألا ريطملا رودلا اذه

 اهالت م . طسوألا نيسوتسالبلاب اهلداعن

 ةيمهأ لقأو رغصأ وهو ؛« ىئاثلا ريطملا رودلا

 ثالث وأ ناتمق هل تناكو « لوألا رودلا نم

 نأ نكمي ام ىناثلا رودلا اذه لداعيو : مسق
 اذه تلت دقو . ىلعألا نيسوتسيالبلا هربتعت

 ى تءاج « ىجيردت فافج ةرئق ىناثلا رودلا

 ليبس ىلع اهيمسن رطملا ىف ةفيفط ةدايز اهباقعأ
 ىرجحلا رصعلا رطمم رود » مساب حالطصالا

 « رطمملا » رودلا اذهو . « هدعب امو ثيدحلا

 « ريطملا » رودلا نم هراطمأ ىف لقأ ناك

 ناك لاح لك ىلع هنكلو « حيحصلا ىنعملاب
 . رضاحلا تقولا نم ارطم رثكأ

 سداسلا فلألا ىف رطمملا رودلا اذه ًادببو

 ىلا رمتسو ؛ بيرقتلا هجو ىلع داليملا لبق
 ىف راطمألا ذخ مث 4 دالبملا لبق ثلاثلا فلألا

 ثرقلا ىلاوح ىلاحلا اهاوتسم غلبت ىتح ةلقلا

 , رودلا اذهو . ىدالبملا سداسلا وأ سماخلا



 يلب اولا قرش ىف هلداعن ام هل رطمملا
 .. قلاكاملا رودلاب كانه فرعتو

 هيف ةشرحلا ناضيف نأ ىلع لذب ام نئارقلا

 ريشنس امه« ةيلاخلا تاناضيفلا ع نم ىلعأ ناك

 . ليلق دعب هيلا .

 ىف ةبونلاو رصم ىف نذا ريطملا رصعلا أدب

 ىلع بترت دقو « نيسويالبلا رصع رخآوأ
 تحنو « هايملا ناب رح ىف دادتشا راطمألا ةدايز

 ةبونلا تاعفترم نم بساورلا فرجو روخصلا
 ةضشيحلاو ايرتيرا فارطأو نادوسلا قرشو
 ةيقرشلا ءارحصلا نم كلذكو « ةيلامسشلا

 . ةيرصملا

 كلت لك عمجب مظعألا لينلا رهت ناكو
 كاَذ ذا ةبونلا دالب تناكو + بساورلاو هايملا

 رهتلا اذه ىرجم نم ايلعلا ءازجألا لثمت

 ءازجألا لثمت رصم تناك نيح ىلع « ىلامششلا

 وطتلا رثأ م

 ثادحألا عباتت نأ فيرطلا نأ ىلع

 ىف ةيفارغوينزيفلا :تارودلاو ةيجولويجلا

 ىندألا -مسقلا امنيس ال لينلا رهن نيوكت
 ميظنتلا نم ريثك ىلع ئوظنا دق هيداو نم
 ىف رثألا ريكأ هل ناك ىذلا « قسنملا عباتتلاو

 ةئيب تحبصأ « اا ةئيلا نأ

 ! ةرتنيس فعالا ربط هحف ىداولاق

 نيطملا رضغلا راطمأ اهتيلج بساؤرب مدر م

 « نيسوتسيإللا لالخو نيسونالبلا زخاوأ ىف

 تاقبطلا تطغ ةنوابصح وأ ةيلمز داوم ىهو
 . ئداولا عاق ىف دجوت ىتلا ةحلملا ةيجيلخلا

 لا 1و( بس

 . ارصم ىف ىرخلملا زاتناو « .تحنلاب ةيونلا
 . دالب ىف ىرجملا زاتما كلذبو .

 ' ”ةريثكلا_تساورلا كلت تيقلآو 6 تاسرالاب
 16 ةتمورف «ديلا انرقآ ىذلا ميدقلا جيلخلا ف

 ازيثك ىلعأ ىوتسم ىلا بساورلاب هتالم لب
 .. رضاحلا تقولا ىف رهنلا ىوئتسم نم

 .ةيرهن تاجردم تنوكت اذهل ةجيتتكو
 ةعباتتتم تايوتسم ىو « ليتلا بناوج ىلع
 4 زال( هع مي +١ 4( ]ه٠ عافترا ىلع عقت

 ىف ىغيفلا لهسلا ىوتسم قوف ارتم ”« ه
 تنوكت تاجردملا هذهو . رضاحلا تقولا

 اميرو) ىلعألا نيسويالبلا نم ءادتبا جميردتلاب

 نيسوتسإلبلا علطم ىتح ( اضيأ طسوألا
 ى رثع دقو « هنم ءزج لالخ لب ىلعألا

 وأ ارتم مع ىوتسم عم عسقت ىنلا تاجردملا

 رصعلا ىلا عجرت ةيرجح تالآ ىلع لقأ

 . طسوألا م لفسألا ميدقلا ىرجحلا ٠

 ةراضللا ةأنقتو ةذيلا فيكت ى غاتلاو قارغويذفلاو

 رصعلا مظعم ىف ىلامشلا لينلا نأ ظحالي اممو

 رصم ىلع ةتايرج ىف رصتقي ناك ريسطملا

 قرشو ةبونلا دالبو ةيقرشلا اهئارحصو
 نم ىوصقلا ةيلامشلا فارطألاو نادوسلا

 :.هأيملا تناك اعيمج قطانملا هذهو . ةشحلا

 « ايبسن ةنشخ داوم اهنم فرحت ةيراحلا

 انهو . ةربطعلا رهن هبلجي ام ضعب ادع اميف
 نيسوتسالبلادهع مظعمىف 'ةشبحلا نأ ظحالن

 قو © لقألا نع ىذا < نيسوتسوالبلا ق وأ)

 ١ تناك ( ىلعألا نيسوتسيالبلا نم انمز لوطأ

 0 3 نكت مل هنأ ىأ . نآلا اهنم اعافترا لقأ

 ١ (تحنلا ةوقو رادحنالا ةدش كاذ ذا ةريطعلا



 نم ىتأي ناك امنا بساورلا نم ربكألا بناجلا

 ىهو (؛ ةيواصح وأ ةنشخ داؤم اهتم ةيدوألا 0

 تنوكو « تعم ف لينلا ىداو تمدر ىتلا 2

 ىتلا بساورلاو « ةهج نم ةيبناجلا تاجردملا

 دقلو . ىرضخأ ةهج نم ىداولا عاق تألم

 ءاج امل « ةناطبلا » ةباثمب بساورلا كلت تناك:

 ةنوكملاو ةقيقدلا ةيشيحلا بساور نم اهدعب“

 لا ةععنلا "اللا تاني يذلا نم
 تلصتا نأ دعب « ةيشيحلا دفاورلا اهتلج
 . ىلعألا نيسوتسالبلا ىف ىندألا لينلا رمتب

 هتميق هل تناك بساورلا ىف عباتتلا اذهو

 دجن اننأ ذا . ةيرصملا ةبرثلا نيوكت ىف ةرثؤملا

 ةنشخ تاقبط هب رصم ميلقا ىف ىداولا نأ نآلا

 برشتت ىتلا ةافصملا ةباثمب ربتعت عاقلا ىف
 غلبت ىتح حطسلا تحت اهب ىرجتو هايملا
 كلت ىهف ةبرتلا نم ايلعلا ةقبطلا امأ . رحبلا
 ىتلاو « ةيماسملا ريغو ةمعانلا ةينيرغلا داوملا

 ءاج دقلو . دعب اميف ةشيحلا اهب انتدمأ

 ةيحطسلا ةيرتلا قوف رقتساو ناسنالا

 . ةرقتسملا ةراضحلا اشنأو ةعارزلاب لغتشاو

 ثدحي ناك اذام روصنت نأ اننكميو

 عاقلا ىف ىمطلا ناكف « سكمنا ميانتلا نأ ول
 ىصحلاو ةنثخلا داوملاو لامرلا تناكو

 هجو ريغتل نذا ! حطسلا ىلع ءايصحلاو

 اننكمي لب ! رصم ضرأ ىف ةراضحلاو ةايحلا

 نأ ول ثدحي ناك اذام « اضيأ روصنت نأ

 ةنشخلا تانيوكتلاو ةينيرفلا تانيوكتلا ...
 ؛ ةفياتتمو ةلخادتم تاقيط ةئيع ىف ثعءاج

 ةبرتلا نم ةيفوجلا هايملا فارصنا رذعتل نذا

 " ناف كلذلو . :نآلا ةيباتم انهي قاتم ىتل

 :بلجت قطانم ىهو :ةيقرشلا ءارحصلاو ةبوتلا

 ىهتتالو « ىمطلا تاقبط ةيماسم مدعل ارظن

 حطسلا ىلع تاعقنتسملا نيوكت ىلا كلذ

 !رارقتسالاو ةعارزلل ضرألا ةيحالص فاعضاو

 بفاحجلا ءانثأ هنأ وه ثدح ىذلا نكلو

 لينلا نايرج رصتقا « ريطملا رصعلا نم ربكألا
 ءارحصلا نم هينأن ىتلا هايملا ىلع لامشلا ىف

 هايم نكت ملو « اهرواج امو ةبونلاو ةيقرشلا
 . دعب الصو دق ريفولا اهيمطو ةريزغلا ةقيحلا

 ءانثأ اهيمطي تلصو ةريخألا هاملا هذه نأ ولو

 رييك طسق فرجنال الثم لوألا ريطملا رودلا
 نم ناك ناو « لامشلا ىف رحبلا ىلا لمحت امم

 لكش ىف هضعب بسري نأ كاذ ذا زئاجلا

 وحن ىلع لمرلا تاقبط نيب رمطنت تاسدع
 ىف ةيفوحلا هايملا فيرصت ءوس ىلا .ىدؤي

 بترت ام روصنت نأ انئكمي هلك كلذب .ىداولا

 ىلا ريفولا ةقبحلا ىمط لوصو ريخأت ىلع
 تدخأ امدنع « ريطملا رصعلا نم ريخألا مسقلا

 تناك امل ةيسنلاب لقت لامسشلا ىف راطمألا هايم

 كلذلو . لوألا ريطملا رودلا نايا هيلع

 ق بسرت نأ ةشيحلا بساور تعاطتسا

 . ةيرصملا ةبرتلا نم ايلعلا تاقبطلا
 لوصو نأ « ىرخأ.ةرم ركذن نأ انمهيو

 ىلا مث ايلعلا رصمو ةبونلا ىلا ةشبحلا ىمط
 تناك تقو.ىف ءاج امنا « ىطسولا رصمو اتلدلا

 « لقت تذخأ دق لامشلا ىصقأ ىف راطمألا هيف

 هايملا اهعمو « ةشبحلا هايم لوصو ذاك كلذبو

 الولو . لينلا رهنل ذاقتا ةباثمب « ةيئاوتسالا

 ىلا جيردتلاب ىلامشلا لينلا لوحتل كلذ

 نآللا اهارن ىتلا ةفاحلا ةيدوألا كلت نم دحاو

 قرشو ةبونلا دالب ىف وأ ةيقرشلا ءارحصلاب
 ةريزغ تءاج ةشحلا هايم نكلو . نادوسلا

 هع اولا مح



 لصف ىف صوصخلا ىلع ىرحت « ىمطلا ةريفو
 بساور نم لمحت امب دعاستو « ناضيفلا

 تابقعلا ةلازاو مظعألا لينلا ىرجم ديهمت ىلع

 « تالالشلاو لدانحلا قطاتم ىف اميس ال « هنم

 اهلمحب ىتلا داوملا نذل

 دعاستو هيناوجو رهنلا عاق عطقت ىتلا لواعملا

 دقف ةيئاوتسالا ةيضهلا هايم امأ . هديهمت ىلع

 «ادج بساورلا ةليلقو ايبسن ةليلق تناك
 اهتأ ىه « ةصاخ ةزيم كلذ عم اهل نكلو

 تنمضكلذبو « ماعلا رادم ىلع نايرجلا ةمئاد
 : نايرحلا مناد ارهت نوكس نأ ىندألا لينلل

 ةرهاظ ةطقن انمامأ نيتست اذكهو

 ىف هنأ ىه « لينلا رهن روطت ىف ايرهوجو
 لينلل ةيئاملا دراوملا هيف تأدب ىذلا تقولا

 ةيشيحلا عبانملا هايم تلصو « فحت ىلامشلا

 عبنمف - ةلماكتم تلصوو « ةيئاوتسالاو

 عبنمو « ىمطلا ريفو. هايملا ريزغ هنكلو ىلصف

 كلذ ذنمو . نايرجلا مث اد هنكلو هايملا ليلق

 ناعبنم ميظعلا م رهنل حبصأ تقولا

 اذه ناكو « نالماكتم امهنكلو ؛ نافلتخم

 ىذلا لينلا رهن ةايح ىف ايساسأ الماع لماكتلا

 لالخو خيراتلا لبق ام دهع رخاوأ ىف هانفرع
 ىخبراتلا دهعلا

 تقو ىف نيعبنملا هايم لوصول ناك دقو

 ريبك رثأ احيردت فحت ىراحصلا هيف تأدب

 كلذ . لينلا ىداو يف ناسنالا ةايح زكرت ىف

 ىف شيعت تناك ىتلا ناكسلا رصانع نأ

 ميدقلا ىرجحلا رصعلا نم ريخألا مسقلا

 ميدقلا ىرجحلا رصعلاب فرعب ىذلا وهو )

 ىف شيعلا لبس اهب قيضت تأدب « ( ىلعألا
 لح امو راطمألا ةلق نأ ذا ؛ ةيوارحصلا قطانملا

 ' ةباثمب تناك رمتلا

 ةاسيحلا راقفا ىلا تدأ ىحبردت فافح نم

 « ةناويح ةايح نم اهيلع شيعب امو ةيتابنلا
 - 6# ناسنالا مامأ ششيعلا لاحم قاض ىلاتلابو

 طاقتلالاو عمجلا نم ءاوس هدراوم تلءاضتو

 ديصلا نم مأ « ةيتابنلا ةايحلا لالغتساو

 ذخأ هتاذ ناويحلا نا لب . ناويحلا صاننقاو

 راص اميف ةلئاضتملا ىعارملا قطانم رحم
 تافاح ىلا  ةيوارحص قطانم جيردتتاب

 شيعتو ءاملا ىرحب ثيح « هعاقو ىداولا

 نم رثكأ رهنلا هايم ىلع ةدمتعم تاتابنلا

 زاتما اذكهو . راطمألا طقاست ىلع اهدامتعا

 نثكرت ةيادبب ىلعألا ميدقلا ىرجحلا رصعلا

 ناويحلاو ناسنالاو تانلا ةايحا ”ىميلقا

 . هيناوج ىلعو ليلا ىداو عاق ىف اعيمج
 كلذ لوط ىلع ناكسلا لقنت لاحم رصحناو

 اذه ناكو . هاتلد ءاجرأ ضعب ىف وأ ىرحملا

 تذخأو « ةيرشلا ةايحلا هيف تزكرت رود لوأ

 ةزيمم ةراضح حبصت ةيرححلا رصم ةراضح

 ةياهنلا ىف اهلعج « ىلحم ىميلقا عباط تاذو

 رصعلا ىف ملاعلا تاراضح ةيقب نع فلتخت
 اذه نأ ودببو . ىلعألا ميدقلا ىرجحلا

 ىف ديدج روطتل اديهمت ناك ةايحلا ىف زيكرتلا
 فرعب ام لالخ دعب اميف هترمث ترهظ ةراضحلا

 ملعت امدنع « ثيدحلا ىرححلا رصعلا

 نم رصم ةبرت ىف تابللا تاينتسا ناسنالا

 ةهج نم هتبيرتو ناويحلا سانئتساو « ةهج
 8 قويدخأ

 نأ روصتت نأ انل ىغبني سيلف كلذ عمو
 ميدقلا ىرجحلا رصعلا ةياهن ىف ةايحلا زكرت

 ىداولا نيب ةلصلا عاطقنا ىلا ىهنتا دق
 ىراحصلا يف اهفافح دادزا ىتلا قطانملاو

 دعب هنأ كلذ . هيف ديدحت ال اعاطقنا ةرواحملا



 انركذ امك رطملا لاوحأ تداع قافجلا لخآْنآ 7
 هانيمسأ ام لالخ اليلق نسحتلا ىلا لبق نم“:

 ثيدحلا ىرححلا رصعلا ىف رطسملا رودلا

 اليلق رطملا لاوحأ ددجت ىدأ دقو . هدعب 0 ّْ
 ةايحلا ل ممل ةمزألا جار هنا ى 5

 هايج تاس ةيراضحلا تال هالو
 « ةرواحملا ىراحصلاب لاصتالا ضعب ناكسلا

 قرشلا دالب ضعب ىف ىراحصلا ءارو امب لب

 لاصتالا دتما امك « ةيشرفا لامشو ىندألا

 لوط ىلع لب « لينلا ىرجم لوط ىلع اضيأ
 ةبونلا دالبو رصم نيب ام ةيدوألا ضعب
 نم تالاصتالا كلت تناكو ..نادوسلاو
 ةايحلا قفأ عاسقا لا ىدأ امم ؛ نييناحلا

 رصعلا وهو « ثيدحلا ىرححلا رصعلا .ىف

 5 داليملا لبق ةئس ه9. »+

 ةئييلا رصانع لماكت مدع

 رصعلا ةيادب ىلا ىرخأ ةرم دعنلو

 .ةصاخ ةفصب ةعارزلا روهظوثيدحلا ىرجحلا
 ةايح ىف اديدج افشك .تناك ةعارزلا نأ ذا

 بالقنا اهيلع بقرتو 6 هتراضحو ناناللا

 دعبف . ةيرشبلا تاعامجلا ةايح ةقيرط ىف ريطخ
 رصحني داكي ناسنالامامآةايحلا لاجم ناك نأ
 ديصلا ىف وأ تارمثلا طاقتلاوتاتانلا عمجف

 امك ؛ داصحلا ىنحبو بحلا عرزيف « هحاتنا

 3 هداليشساون داويحلا ةيبرتا اضيأ ناسنالا ملعت

 ةقرطب شيعي ناسنالا حبصأ هلك كلذبو

 موب. ىلا موي نم شيعي نأك نأ دعب هجاتتا
 كلذل . هيلع هب دوحت امو ةعيبطلا ةمحر تحت

 داضملا مرار

 ةدايزب رطمملا رودلا اذه زاتما دقلو
 ةيقيرفاقرشىقو ةشرحلا دالب ىف اضيأ راطمألا
 ةاننسملا ةيمك ىف دايدزا كلذ ىلع بترتو

 . ناضيفلا نابا رصم ىلا لصت ىتلا ب بساورلاو

 نم ةلسلس تءاج نأ كلذ جئاتت نم ناكو

 نم اديزم تبلج ىتلا ةيلاعلا تاناضيفلا
 حطس ىلع اهب تقلأو « رصم ىلا بساورلا
 ةميدقتاعقتتسمنم فلخت ام تمدرف « ةبرتلا

 لك ىف ىداولا عاقو انلدلا نيوكت تلمكأو

 ديهمت داز كلذيو « ايلعلاو ىطسولا رصم نم
 ىبطلا ةعقر عيسوتو ةبرتلا دادعاو ضرألا
 ىلع جيردتلاب ناعأ امم ؛ ءادوسلا ضرألاو

 رصم ضرأ ىف ىعارزلا رارقتسالا ةئيب نيوكت
 « تارمألا لبق ام رصع مساب فرعي ام لالخ
 . ىنوعرفلا تارسألا رصع مث

 رصم ضرأ ىف ىف ةدحولاو ةرقتسملا ة

 ارسبتعا اذا لوبقلا ىف نيرثكتس نوكت ال
 رطخأ ناويحلا سانئتسا اهعمو ةعارزلا
 انلعلو . ةيرشبلا ةراضحلا خيرات ىف فاشنكا
 اذا لوقلا اذه ةحص كاردا عيطتسن
 دق رضاحلا تقولا ىف ناسنالا نأ انروصت ام
 ةفرح ( بابسألا نم ببس ىألو ) ةأجف ل
 لاحم قاضل نذا ! ناويحلا ةيبرتو ةعارزلا

 ىمظعلا ةيبلاغلا مامأ اهلبس تعطقناو ةايحلا
 ةعارزلا فاشتكا ىفو . ضرألا هجو ناكس نم

 ناو « صاخ رود اهل ناك رصم ضرأ نأ ودب

 نوكت نأ زئاجلا نم نأ هب ملسملا نم ناك
 تفشتكا دق ةفلتخملا بوبحلا عاونأ ةعارز
 رصم ضرأ نأ كلذ . دحاو ناكم نم رثكأ ىف

 دل وى



 ليتلا ناضيف نأ ىه ةصاخ ةزينب تدرفنا
 «فيرخلا لئاوأو فيضلا رخاوأ ىف ىتأي ناك

 ةئسلا نم ريخألا لصفلا اذه مدقت ام اذا ىتح
 باوج نع رسحنت ناضيفلا هايم تأدب
 فصتنم نأ طظحالن انهو . هاتلدو ىداولا

 ةعارزل مئالملا تقولا وه .هرخاوأ وأ فيرخلا

 ريعسشلا اهمهأو « ةيوتشلا بوبحلا تاتابن
 ىتأي ناضيفلا :ناك ىرخأ ةرابعبو . حمقلاو
 اهنع رسحني مث ءاملاو ىمطلاب رصم ضرأ دميف

 ىتح « تاتابنلا كلت ةعارزل تقو حلصأ ىف
 ةيوتسشلا راطمألا لصفزاك تتبنو تعرز ام اذا
 ىف راطمألا كلت نأ رهاظو . أدب دق رصم ىف
 رفوأ تناك هدعب امو ثيدحلا ىرجحلا رصعلا
 اهدمتو تاتابنلا ىذدغت تناكف « نآلا اهنم
 رخآ ءاج ام اذا ىتح « ءاتسثلا رهشأ ىف ةايحلاب

 ءاتسقلا تاتابن تناكو فيصلا لوأو عيبرلا
 لصف لحو رطملا عطقنا ؛ اهومن تامكأ دق
 « رصم ىف نارصنع لماكت اذكهو . داصحلا

 . ةيوتشلا راطمألا رصنعو ناضيفلا رصنع امه
 تحبصأ نأ لماكتلا كلذ تارمث نم ناكو .

 ادهم نوكتل ةيحالصلا لك ةحلاص لينلا ضرأ
 3 ةميدقلا ةيوتشلا تاعارزلا داهم نم

 ةيعيبطلا ةئيبلا رصانع نيب لماكتلا نأ ىلع
 متي نأ دعبف ؛ كلذ دنع فقي ال رصم ىف

 لصق وهو : فيصلا لوأ لحب ؛ داصحلا

 ققشنتو « ةبرتلا فحتف « ةرارحلا ديدش
 ىتلاو + :ةزانملا نعئايلعلا ,توسو:ا ضرألا
 ىدؤيو . ائيش ديفت الو ضرألا ريخ صتمت
 ءاوهلا تازاغ لوخدو ةبرتلا حتفت ىلا ققشتلا
 ناضيفلا ءاج ام اذا ىتح . اهبصخ ددجت ىتلا

 ضرألا ىطغف.داع ؛« فيصلا رخآ ىف ديدج نم

 . رهنلا رحتي ىتح « ىمطلا نم ةقبطب اهاسكو
 3 ,اديدج نم نضرألا عرزيل تاسنالا ءىحماو.

 : رضانعلا ةلماكتمةعيبطلا ةرودتحبصأ اذكهو

 3 رون قى اهدجن ةاكت ال ةرهاظ كلتو « لماوعلاو

 ةرهاظ كلت لب « ئربكلا ملاعلا راهنأ نم رخآ

 اميرو « خمراتلا رجف ذنم رصم ضرأ تزيم

 2 امهددحتو ةراضحلاو ةانحلا رارمتسا

 . نيتسلا رم ىلع رصم ضرأ
 ةئيبلا رصانع لماكت ناف كلذ عمو

 دنع في مل ىندألا لينلا ىداو ىف ةيفارغجلا

 ضعب كانه ناك امناو ء اضيأ دحلا كلذ

 ىتأب لينلا رهن نأ ىه « ةدحاو ةرهاظ اهنم

 ' ىلا ديعصلا نم هرايت عفدنيف توتكلا

 كلذ ىف ةحالملا نفس رايتلا كلذ عفديو « اتلدلا

 لسماع وه ؛ رخآ الماع كانه نكلو . هاجتالا

 . حايرلا كلت تناك دقو « ةمئادلا جحايرلا

 هاحتا ىف ةنسلا مايآ بلغأ ىف ىرجت تلاز الو
 نأ ناسنالا عاطتسا كلذبو « ىبونج ىلامش

 تقلطناو عارشلا رهظو « حيرلا ةوق لغتسي

 رايت ةيلاغم ديعصلا وحن اتلدلا نم رصم نفس

 بترت دقو « ناضيفلا لصف نابا ىتح رهنلا

 فارصناو هايملا نايرح نيب لماكتلا كلذ ىلع

 ةفيظو ميظعلا لينلا رهنل تزرب نأ حيرلا
 ءاملاو ةبرتلا بهاو نكي مل وهف ؛ ىرخأ

 كلذك ناك امئاو « بسحف ناسنالل ةايحلاو

 ناكس نيب طبارتلاو تالصاوملل انايرش
 اذكهو . لامشلاو بونجلا ىف اتلدلاو ىداولا

 مايقل كلذ دهمو « رصم ءازجأ نيب لينلا طبر
 : . ةدتعلا اهتدحو



 رصنم ىف. ةراضحلاو ةايحلا لماكت نأ ىلع“.

 ناك امناو.« اهدحو ةئيبلا ىلا :هدرم نكن مل.

 كلت عفاودل ناننالا ةباحتسا ىلا اضنأ هعجرم- 0

 سماخلا نرقلا ف تودوريه ناك نثلو ..ةثيبلا 0
 ناف « ليتلا ةبه رصم نا لاق دق داليملا لبق

 رهن هناف هنأشو كرثت نأ لينلا رهن نأ كلذ

 كلذ لثمتيو م ناضيفلا ”نابا ميس الأ فينع
 ةبرتلا ليزيو ؛« هبناوج قّرجحب هنأ ىف فعلا ٠

 ناك هناف كلذلو ب بئاج ىلا بناج نم اهلقثيو .
 لئاسول ميظنت ىلاو طبض ىلا ةجاحب اماود
 ناسنالا رود ءاج انهو 5 هقايم نم ةدافتسالا

 ءىثن نأ عاطتساو ؛ ةعيبطلا هتأدب أم لمكأف

 .ةيلحملا هتئس عفاودل هتباحتسا لضفب هتراضح

 ىداو ىف اعيمج ناكسلا ةايح ددهب كرتشم

 قاكف ف: ءاقلد فو ريتلا لنا رعب ىلع نا رلا
 نابا سرحتو روسجلا ماقت نأ ىرورضلا نم
 ىلا جاتحي لمعلا اذه لثمو . ناضيفلا لصق

 ةرابج دوهج ىلا جاتحي لب ؛ دوهجلل ديحوت
 «ىرقلا ةماقا كلذكو ..هسفتت قولا ىف ةيظنمو

 ةموك قوف ةيرقلا ىنبت نأ مزلتسي رمألا ناك ذا

 نم اهعمج ىلع ناكسلا رفاضتي « ةيلاعو ةريبك
 ثيحب ةماخضلا نم نوكتل ؛ ضرألا بارت

 ثيحبو « حشرلا اهللختن الو رايتلا اهفرحب ال.

 ىوتسم قوف اهلعجب امب .عافترالا نم نوكت

 ديحوت هلك كلذ مزلتساو . ةريبك تادحو
 ,ةراضحا خيرات ١( ع) +-

 رع رات ى ةتيبلاو ناسنإلا نيب بواجتلا
 ثيحب 2 دوهحلا كلت ميظتتو .ناكسلا دوهج

 . ناضيفلا ةلئاغ نم نمام ىف ىرقلا ماقت
 اردصم انركذ امك ناضيفلا ناك ىرخأ ةرابعبو
 مع رطخلا كلذ نكلو « كرتسملا رطخلل

 ىف مهمتلع امك « ةدحولا ليثلا ىداو ناكسا
 5 ميظنتلا ماكحأو ماظنلا نسح ةسفئ تقولا

 اردصم هتاذ تقولا ىف ناضيفلا ناك دقلو

 و « ءاملاب ىتآي ىذلا وهف ؛ كرتشم ريخل

 ىفتق ناك كرتشملا ريخلا اذهب ةدافتسالا

 الشم عرتلا رفح ىف اهميظنتو دوهجلا ديحوت
 ةيلاعلا دودسلا ةماقأ ىف وأ « اهتاونق قشو

 اهب موقي ال دوهجلا هذه لثمو . ضايحلا لوح
 اهب موقي امئاو « سانلا نم ةليلق ةعامج الو درف

 ءالؤه نا مث . ةمظنم ةدحوك ةقطنم لك ناكس
 « ةنظنملا ةدحوملا هوهحلا ىوذ ناكسلا

 نم نوميقي ىذلا ضوحلا اذه نأ نورعش

 عرتلا هلجأ نم نوقشو روسجلا هلوح
 : نيلماع ىلا هيف ةايحلا تاموقم تدنتسا

 هتفضأ ام امهيناثو « ةعيبطلا هتبهو ام امهلوأ

 كلذبو . هدوهجو ناسنالا دب ضرألا ىلع
 اهيف نأل ؛ مهضرأب مدقلا ذنم ناكسلا قاعت

 البج لابجألا اهلذب ىف تبقاعت ىتلا مهدوهج
 لوأ درسلا زتعا اضيأ كلذبو . ليج دعب

 ثتزكر تو هيف ًاشن ىذلا ريغصلا هنطاومب زتعا ام

 ةعيبطلا نم كلذ دعب ملعت مث . هدوهج هيف

 ضوح نم جرخت هريخو لينلا هايم نأ اهتاذ
 عرتلا قشو روسحلا ةماقا نأو « ضوح ىلا

 ىلا دتمت امئاو < هتاذب ضوح دنع. فقت ال

 يم



 انك نإ الاتشو ابوح ريغصلا نطوملا ءازو ام

 . اتلدلا ىف انك نا ابرغو اقرشو « ديعصلا ىف.
 نم ةيعيبطلا ةدحولا هذه ةروص تنسكعناو

 تسكعنا امك« ريبكلا نطوملا ىلا ريغصلا نطوملا

 لجأ نم داهجلاو كرتشملا لمعلا ةروص اهعم
 ىذلا ماظنلا ةروصو « لينلا ريخ راردتسا

 خيراتلا رجف ذنم ةبيطلا ضرألا هذه ءانبأ ملع
 .ةعامجلا دوهجم نم وه أمنا درفلا دوهحم نأ

 نم كانه ناك ام ىلا ةفاضالاب هنأ ىلع

 * ىف ىتح « ةنانكلا ضرأ ىف لمعلا ةيئاد تناك

 خيراتلا لبح عاطقناو ةندملا لالحمضا تارتف

 سمشلاف . ةعارزلاو ضرألل عمتجملا لامهاو

 « ةنس لك ىف ماظنتاب ىنأب لينلاو « ادبأ ةقرشم
 كلذ ىف ءاوس « اديدج ابصخ ضرألا ةمسكبف

 . المهم اروب ناك امو اعرزنم اهنم ناك ام
 جرخت نأ رصم تعاطتسا نأ كلذ رثأ نم ناكو

 امم حلصأ اهلالحمضا تارتف نم ريثك نم

 اذكهو.م لاو ضوهنلا ىلع ىوقأو < تناك

 الشم ةطسوتملا ةينوعرملا ةلودلا تماق
 دهع ضاقنأ ىلع ةفاقثلاو ةندملا ىف اهتضهنب
 ةثيدحلا ةلودلا تلت امك « لوألا عاطقالا

 دهع ةعساولا اهتالصو ميظعلا اهئاخرب

 ترهظ اضيأ اذكه لب ؛ سوسكملاو ىضوفلا
 جاتتالا ف مدقتنم اهبحصامو ةثيدحلا ةضهنلا

 ف لالحمضالاو لامهالا ةرتف دعب ىعارزلا
 . ىكرتلا دهعلا

 تدافأ دق رصم ناف هلك اذه بناج ىلاو
 قى برغلاو قرشلا نيب ىفارغجلا اهعقوم نم

 عقوملا اذه نأ ولو + اهخبرات راودأ نم ريثك

 تمظن دقف « دوهعلا ضعب ىف اهيلع الابو ناك

 1 كلذ تفاهأو : نايس رلاو ةميدقلا رونقا" لالخ اهيضارأ ىف ةراجتلا رورم دالبلا هذه ٠
 7 هتيمهأ اهعقومل لازت الو « اهتورثث دراوم ىلا +

 . نالا ىتح ةيملاعلا تالصاوملا ىف ةصاخلا

 ف صوصخلا ىلع ديفتست تناك رصم نكلو
 عمطب ممألا نم اهريغ ناك امك « اهتوق روصع
 قارغجلا اهعقوم لالغتساو ؛ اهيلع طلستلا ىف
 نكس كلذك . اهشامكتاو اهفعض روصع ىف

 نم اريثك طسوتملا ىفارفحلا عقوملا اذه

 لوصولا نم - ةرجهلا تاجومو تاوزغلا

 ايسآ امه نيتريبك نيتراق نيب ربعملا ضرأ ىلا
 تاوزغلا كلت تلوح ام اريثكو

 اريثك اهنكلو . ةيوازلا ضرأ ىف خيراتلا ىرجم

 تفاضأو ؛ مهتفاقثو ناكسلا ةايح تددج ام

 بهاوملا تاردقلاو تاكلملا ىف مهثاريم ىلا

 نأ امثئاد تعاطتسا دق رصم ناف كلذ عمو

 . اهتامسب مهمست نأو اهيف نيدفاولا جمدت

 ف ىفاقثلا اهرهظم تريغ دق تناك نا ىهو

 دق اهناف « رصع ىلا رصع نم نيدلاو ةغللا

 قف صاخلا اهعباطب ظفتحت نأ تعاطتتسا

 .ىرخألا ةراضحلا ملاعم ضعبو ةيداملا ةيندملا

 ترق ةديهع ىلا ) نيا جل نع ىغ ةعارزااف
 حالفلاو ؛ ىلوألا اهمظنو. اهسسأ ىف ( ادج

 ىلينلا لقحلاو « هتشيعمو هلمع ف وه وه
 رهاظم نم ريثكلاب ناظفتحي نالازي ال هتبرقو
 «ثيدحلا ىرجحلا رصعلا ىف تأديب ىتلا ةيندملا
 لازت ال ةثوروملا ةيفيرلا ديلاقتلاو تاداعلا مث

 وحن ىلع « اهيحاون نم ليلق ريغ ىف « ىرخت

 3 ةيقبرفأ و

 . مهقيس نمو « نييرصملا ءامدق مايأ هيلع ترج ام
 . لينلا ىداو ىف ةيعارزلا تاعامجلا نم

 0 مح



 « بنجعلا رازمثسالا اًذه ىف سلا امق.
 + ىضاملا نلع ةيردقلا ةطفاحملا هذه فد
 ى ةبارغلا نم ولخي ال دح ىلا هب كسمتلاو

 ملاعلاب هخيرات نم ريبك بناج ىف لصتا دق دلب
 لزعمب نكي مل لقألا ىلع وه وأ « ىجراخلا
 نأ اهرهظأ نوكي دق ةدع بايسأ كانه . هنع
 ىلع ةظفاحملا ةديدش ةماع ةيعارزلا تاعامحلا

 لثمو . هليدبت وأ هرييغت ىف بغرت ال « ميدقلا
 بوعش نم مهريغو نيينتصلا نع فرع اذه

 رص ضرأ ىف لثمت دق وهو . ةيعارزلا ايس

 0 5 : عمل دق ناضملا ماظن نأ « ةحضاو ةروصب

 ددحم © صاخ عباطب انلدلا و ىداولا ف ةعارزلا

 لتخي داكب ال ماظتتاب ةنس لك ىف هسفنب هسفن

 عرارلا عطب اون هايج
 دح ىأ ىلا ءايشألا 0 نم ريغب نأ ىرصملا

 هيف رهظ ىذلا 3 ثيدحلا دهعلا ىتح سوملم

 ليصاحم هيف تلخدأو 04 مئادلا ىرأا ماظن

 اهلثمب حمسيل ضايحلا ىر نكي مل ةديدج
 ماعلا ةعارزلا عباط ريعت ال ةليشض ريداقس اللا

 2 ةيداصتقالا ةايحلا ساسأ ماد امو 5 ءىّش 2

 اهخيرات دوصهغ لالخ ريعش مل ضرألا هذه

 ةايحلا ىلا مهترظن و دارفألا ةاح ناك ليوطلا

 ماظن ىف تمظنتاو ؛ ةطيحمل ١ ةئيملاب تفيكت دق

 فرحنت مل ةهجو تدختاف ؛ لصأتملا ةعيبطلا

 هذه لثمف كلذعمو . مايألا رم ىلع اريثك اهنع
 ناف ؛ دومحلاب فصوت نأ حمصي ال لاحلا

 ضرأ ف ثدح امك ؛ حلا ص ماظن رارمتسا

 وه امناو ؛ ةراضحلا دوكر هانعم سبأ ؛ رصم

 طاشنلا رصهاظم نم نينا نأ لا مجرب

 «تيقرف ءاقلل ةحلاص تناك ةليصألا ةرابضحلاو

 مهتين دمو ناكسلا ةابح نا ىلا عجرب امك

 « ةيعيبطلا فورظلاو تمءالت دق ةيداملا

 هلسصافت نم ءىش َُق

 ىلع + رهاظ رييغت نود اهتئيب ىف ترمتساف
 ةيفاقثلاو ةيسايسلا عاضوألا بالقنا نم مغرلا
 ِ خيراتلا تاردنف نم ع

 وسم ىه ياك نأ دعبف 8 هاحتالا اذه

 لقو 3 خيراتلا روصع ىف امامت فحت تداك وأ

 ىف ةلشنتملا لئابقلا ضعب ادع : ناكسلا اهب

 ءارحصلا ل ا قو 4 ةيقرشلا ءارحصلا

 7 خيراتلا روصع 2 ىراحصلا كلت تدغو

 ىمو 5 تاوزغلا رش رصم ضرأ ىقت عوردلاك

 تففخو ؛ تاقالعلا كلت «© تمظن » دق اهناف

 نم ريعت نأ عطست

 :اهملاعم سمطت لأ الو « ةيلحملاةراسضحلا سس
 لمحت نأ كلذ لضفب ةنانكلا ضراتعاطتساو

 مل اهنا كثيح 4 اهرثأ نم

3 
 أ ا

 رضاتتعلا غبصتو 4 اهمضهت > نأو : تاوزغلا

 كزذو ؛ ةءباهنلا ىف ةيلحملا ةغصلاب ةدفاولا

 ىف تاوزغلا كلت هتعبتتسا امم مغرلا ىلع

 4 عاطقتالاو ىضوفلا دوهع نم نايحألا ضعب

 ا سوسكملا ةورغ دعب ٌبدح امك

 رودلا نأ عقاولاو . كارتألا

 هنأل ؛ ةسهألا ةباغ ىف ناك هنكلو ام دح

 هب تماق ىذلا

 نم ةبقاعتملا خيراتلا روصع ىف ةنانكلل ندكم
 هنأ امك « نانئمطاو نمأ ىف اهتايح رياست نأ

 ددعلا ىف ةيسسنلا ةلقلا نم تاوزغلا لعج
 عيمج ىف تعاطتسا رصم نا ثيحب ريثأتلاو
 دعب ىلوألا اهتريس دواعتو ضهنت نأ تالاحلا
 . بارطضالا ن نم ةريصق وأ ةليوط ةرتف

 دل وول



 لد اقررشب صحب اه اذه قا
 ئضارألا لقتو « رهنلا قضي انهو « ناوسأو.:

 ميلقالا اذه ناكو. نيبن اجلا ىلع ةيعارزلا
 ُ قف

 ىّرشنلا طاسقتلا .ىف اهرثأو « ةيفارقحلا

 لينلا داو نأى لع . رصم ضرأ ىف ةراضحااو
 « ةيلخم .ناطوأ ةدع ىلا هميسقت نكمي ىندألا

 ناكو « اريغض ايفارغج اميلقا اهنم لك لثمي
 .اهروطتو ةيندملا ةأشن ىف صاخلا هرود هل
 نطولا اذه نوكتي اعيمج ميلاقألا كلت نمو

 ثيحب هئازجأ نيب رهنلا طبرن. ىذلا ىلينلا
 نأ ديفملا نم نوكي. دقو . اضعب اهضعب ممتن
 ىلع اندعاست ةراشا ميلاقلا كلت ىلا ريشن

 . اهنم لك ىف ىقارغجلا لماعلا ةميق مهفت

 هسيسقت نكميو : ةبوتلا ميلقا - ١

 ىف لشمتتو « ةيبونجلا ةبونلا (1)
 6( ىناثلا لالشلا بونج ) ىلامسشلا نادوسلا
 ىداو عسل ثيح 4 القند ميلقا اميسالو

 ةحلاص ةينيط ةبرت هبناوج ىلع بسرتو ؛رهنلا
 هذه ىلا تبرست دقو . رارقتسالاو ةعارزلل

 مث « ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا ملاعم ةقطنملا

 لصقا كلذكو .رصمقيرط نع ةيبرعلا ةفاقثلا
 لالخ ةسيدقلا رصمب ايسايس ميلقالا اذه
 تقو ى عاطتسا امك « نورق ةسمخ نم رثكأ
 ىف ةيرصم هبش ةراضح جتني نأ تاقوألا نم
 اوسسأوماكحلا جرخ هنمو .اهرهظمو اهعباط
 . رخآتملا دهعلا ىف ةينوعرفلا تارسألا ىدحا

 دتمي # انركذ امك  ةيبونجلا ةيونلا ميلقاو
 ثيحب + ( طسوألاو ) ىلامشلا نادوسلا ىف

 رصم نيب دودحلا نأ لوقلا نكمي هنا
 . قابقث ساسأ ىلع موقت ال ناد او

 . ىرشب الو

 داو اع

 . افلح ىداو نين © ةلابقلا ةيوثلا 0 ١)

 لاتضتالا ةقلح :لثمي ةفلتخملا هخيرات راودأ

 ةبوعص نم مغرلا ىلعو « نادوسلاو رصم نيب
 نأ نمو « تالالشلا قطانم ىف تالصاوملا
 مل ةييرعلا ةفاقثلاو ةميدقلا_ةيرصملا ةفاقثلا

 .:اميس الو ةميدقلا ةيلحملا ةفاقثلا رهاظم حمت
 ةمئاق لازت ال « ةيبونلا » ةغللا ثيح ) ةغللا

 انرشنتا دق نيتفاقثلا نيتاه ناف ؛ ( نآلا ىلا
 كلذ ىلعو . انركذ امك ةيبونجلا ةبونلا ىلا

 مل ةيلاسفلا ةبونلا دالب نأب لوقلا نكس

 اذه نأ امك « نادوسلاب رصم ةلص عطقت
 ارود رضاحلا تقولا ىف بعلي ذخأ ميلقالا

 « رصم ضرأ ةيقسب هطابترا نم داز ؛ اريطخ

 نامل كلا عويشو نانا نزرع عدم

 نم امهيلع بترتي وأ امهب لصصتي امو
 . تاعورشم

 : ( انساو ) وفدا ميلقا ل ؟

 « ءىثلا ضعب ىداولا عستي أنهو

 رجح نم نيناحلا ىلع ىراحصلا نوكتتو
 ىف ةريقف ةيرتلاف . ( ىبونلا ناسارخلا ) لمرلا

 هروهظ أدبي ال ريحلا رجحتنأل ؛ ةيريجلا ذاوملا

 . ميلقالا اذه لامش ىف الا رصم ىراحص ىف

 ' + ىفدا ةقطنم ناف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو

 ١ رهظيو .روصعلا مدقأ ذنم ةيرشب تاعامجاهيف
 لوألا نطولا تناك اهنأ ريطاسألا ىكحن/ ثيح « خيراتلا رجف ليبق ميظع نأش اهل ناك هنأ



 قو ةدحوملا صم كولم دعب امتف اوواص م

 .ناتميدقلا نخنو بخن اتنيدم تماق وفدا ميلقا .

 . ةيبرغلاو ةيقرشلا لينلا ىتفض ىلع.
 : اق ةينث ميلقا تنس 00

 < ديزي ثيح « ديعصلا تلق لاتمن وهو
 «باسرالا رثكيف رهنلا جرعنيوىداولا عاستا 2

 ةيقرشلا ءارحصلا نم ةيدوألا ضعب لضت امك

 بلجتف « انق ىداوو تامامح ىداو اميس لوا

 « ليتلا بساور ىلا هفيضت ام داوم لا نم
 دعوت اهي نيرو هيلا نيئاع عوبشم

 ةعانصلةصاخةفصي حلصتةيلاصلصةبرت ميلقالاب
 عونت ىف تداز ةغانص دجوأ امم « راخفلا

 هذه تزاتما كلذك . ناكسلا نيب فرحلا

 رحبلا نم اهبرق وه + ىفارغج عقومب ةقطنما
 « قرشلا وحن جرعني انه لينلاف . رمحألا
 دقو . رحبلا كلذ ىلا نوكي ام برقأ حبصيو

 ع تالصاوملا لفك كانه نايدولا تلهس

 ةيقرشلا ءارحصلا دراوم ناسنالا لغتساف

 رمحألا رحبلا ىلا لصو امك « ةهج نم ةيندعملا

 « تني » دالب ىلا ىرحبلا ةراحتلا قيرط دمو
 كلذكو . ىرخأ ةهج نم رحبلا كلذ بونج ىف

 ةحراخلا تاحاولاب برغلا ىف ميلقالا لصتا

 كلذ دازو « ءارحصلا بورد نم اهءارو امو

 هذه ىف ةيراحتتلا ةورثلاو ىراحتتلا طاشنلا-ف

 انو ةيق ثراقا هلك اذه لولا نم ,ةنطتلا
 كنم ةراحتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىف اهتورث

 ىف ريطخ رودب موقت نأ تعاطتساو « مدقلا:

 نم ناتمصاع تماق انهف . ماعلا رصم خيرات
 دعا 0

 ء الاسف ةنيط ميلقا .ىلا اوحزن نيذلا ءارمألل
 ىف مث . نيهجولا ديحوتل لامشلا وحن. هتلمح
 ةهج ىف ابونج اهرواجي امو ) ةبيط ةقطنم
 ةيناثلاو ةرشع ةيداحلاناترسألاتآشن ( تنمأ
 ةرشع ةنماثلا ةرسألا ءارمأ رهظ امك « ةرشع

 ناك دقو .ةثيدحلا ةينوعرفلا ةلودلا وسسؤمو

 ردصم نع ىبسنلا هدعبو ميلقالا اذه عقول

 دهعلا ىف ةصاخلا هتميق لامشلا نم تاوزغلا

 نم تقأ ىتلا تاوزغلا دوهع ىفف ؛ ىن وعرفلا

 لوألا عاطقالا ىترتف ىف ىقرشلا لامسثلا
 ءارمألا طاشن زكرت « ةنعارفلا مايأ ىناثلاو

 ىنغلا ؛ ديعبلا ميلقالا اذه ىف نييرصملا

 ىف هترمث ىتأو دوهجملا جضن انهو ؛ هدراومب

 لضفلا ناكو ؛ ةئيدحلاو :ىطسولا نيتلودلا

 ءارمأل نيتلاحلا اتلكىف رصم دجم ديدجت ىف
 دعب تلقتتا دق ةمصاعلا تناك ناو ؛ ةبيط
 لامش ىف ىرخآ نطاوم ىلا ةمزألا ءاضقنا
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 ايلعلا رصم وأ ) ىطسولا رصم ميلقا - ه
 : © ( ىطسولا رصمو ةيلامشلا

 هئازجأ ىف اميس الو ؛ ىداولا عستن انهو

 ىلع ةيعارزلا ىخارألا دتمت ثيح « ةيلامسشلا
 ميلقالا !ذهف . برغلا ىف اصوصخ رهنلا ىبناج

 ناو « ايبسن ةعساولا ةيعارزلا هيضارأب ىنغ

 ديس نا زاتمب امب زتمي مل

 عسوت ميلقا لثمي ناكو . ةورثلا دراوم عونت
 ثدح امك انايحآ بودجلا نم ةينآأا رصانعلل
 ةينوعرفلا تارسألا روهظل قباسلا رضعلا ىف

 قيضي ثيح ) طويسسأ ةقطنم نوكت )١(
 ةيضهلا ن نم مايملا رحم: ةنضرعتست و. .ئذاوأ ولا

 رصم نيب ايعيبط ادح ( ةيبرغلا ىلا ةيقرشلا
 ىلع - نكمملا نم ناك ناو ١ ىطسولاو ايلعلا

 لامش نم ةقطنملا رابتعا - طيعللا نيس
 ٠ ادحاو اميلقا اتلدلا سار ىلا ائق ةينن ميلقا

 بنوك 1 مساس



 انك ) ىرخأ انانحأ لامشلا نمو « ( ةرشابم

 ' ,(كارتألاو كلامملا دهع تارتف ضعب ىف ثدح
 « ميلقالا اذهل تناك دقف كلذ نع الضفو
 ةفيظو « لقألا ىلع ةيلامشلا هئازجأل وأ

 لاصتالا ةقلح ةباثمب ناك ذا + ىرخأ ةيخيرات
 ىلامشلا هفرط دنعو « لامشلاو بونحلا نيب

 تيم ) فنم ىف ةدحتملا دالبلا ةمصاع تماق
 رمران اهأشنأ ىتلا ( نيشردبلا برق « ةنيهر

 هيلا زكتري انصح ( نيهجولا دحوم « ائيم )
 فرعو « ديعصلاب اهديحوتو اتلدلا حتف ىف
 وأ « ءاضيبلا طئاوحلاب » نصحلا كلذ

 اذه نأل « ءاضيبلا طئاوحلا ىذ نصحلا

 نوللاناك امك ) ديعصلا راعشلثميزناك نوللا

 ديعصلا ناكو . ( اتلدلا راعش لثمس رمحألا

 ىذلا ىركسعلا لاضتلا ىف ايلعلا ديلا بحاص

 تيقب نأ دعبو . دالبلا ةدحو مامتا ىلا ىدأ

 بلق ىف ( رمران نطوم ) ةنيط ىف دالبلا ةمصاع

 . ةثلاثلا ةرسألا

 طبرلل ةطقن حلصأ فنم ميلقا ىقب دقو

 زكرم ناك ناو « دالبلا ةراداو نيهجولا نيب

 رخآ ىلا تاكم نم لقنت دق كلملا رقمو مكحلا

 ىلا ةمصاعلا لقنت ملو + ميلقالا اذه ل

 فورظىف الا اتلدلا وأ ( انق ةينث ) ديعصلا بلق

 بلاغلا ىف اهببس . ةئراط تارورشلو « ةصاخ

 عبت امو ؛ جراخلاب اهكاكتحاو رصم لاصتا

 دادترال ليبسلا دهمت تناك تاوزغ نم كلذ

 عاستا نم وأ « ةبيط ميلقا ىلا دامحلا ةدعاق

 هلجأ نم لقتنت ) قرشلا دالب وحن مكحلا ىف
 نيب طابترا نم وأ « ( اتلدلا قرش ىلا ةدعاقلا

 لقن متحي ناك طسوتملا رحبلا نادلبو رصم
 . ةيردنكسالا ىلا ةمصاعلا

 خاد

 0 نا ةماعلا كناق را داما قو

 تيرطلا ءىثلا نأ ىلع . هبرغ نم الدب لينلا
 - سأر عرفت دنع مقت مل فنمك ةرهاقلا نأ :

 : اليلق بونحلا ىلا تماق امناو امامت اتلدلا

 سأر نأ ىلا كلذ ىف ىفارغجلا ببسلا عجريو

 عرذأ عرفت ةطقن ريغ عم ةريغتم ةرهاظ اتلدلا

 ةتباث ةنيدم مايق بعصلا نم ناكف « رهنلا

 لعج مطقملا لالت دوجو نأ نع الضف ؛ كانه
 هذه ىف ةمصاعلا ماقت نأ ايركسع حلصألا نم

 امك « ديعصلا لخدم ىف مكحتت ىتلا ةطقنلا

 تقولا ىف لصنتو « اتلدلا بونج ىلع فرشت

 قرشلا نم ةبنالا ءارحصلا قرطي هسفقأ

 . هيلا ةيدوملاو
 : مويفلا ميلقا - هم

 اجراخ ؛ ىداولا برغف عقب ضوح وهو
 نوماللا ةحتفب هب طيتري ناك ناو ء هنع
 ىذغيإ فسوي رحب رمي ثيح « ةراوهلا وأ

 اذهل تناكو . نوراق ةكريو ةيعارزلا ىضارألا

 ةراضحلا روطت ىف ةرهاظ ةيمهأ ميلقالا

 امدنع « ثيدحلا ىرجحلا رصعلا ىف ةيرصملا
 ةاعرلاو نيدايصلاو عارزلا تاعامج تناك 1

 اعاستا رثكأ تناك ةريصحب ةفاح ىلع شيعت

 ىلع . ةيلاحلا نوراق ةكرب نم ابوسنم ىلعأو
 روصع لالخ عاطتسا دق ميلقالا اذه نأ

 ةيندملا ف صاخ عباطب طظفتحي نأ خيراتلا

 . نآلا ىتح هزيمي لازي ال « ةيرشبلا ةايحلاو
 هيفو « عارزلاب ءارحصلا ةاعر طلتخي هيف
 ء رطقلا دالب ةيقب نع فيررلا رهظم فلتخي
 ردحنت ؛ تاجردم ةئيه ىلع لوقحلا جردتتف

 ارتم 4ه وحن نآلا ضفخنت ىتلا ةريحبلا ىلا
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 تالكشم تفلتخا دقو . رحلا ئوتسم نع
 « اتلدلاو ىداولا ىف اهنع انه ةغارزلاو ىزلا

 رصانعلا ضعبو ىداولا ناكس ناك ناو

 ضعب ىف مويفلا ميلقا نم اوذختا دق ةدفاولا

 « رارقتسالاو عسوتلل » الاجم خيراتلا تارتف

 . ةملاطبللا رصع ىف ثدح امك

 : اتلدلا - <

 نعو نيميلا نع ىضارألا عسستت اهيفو 2
 تثاك قتلا ::ليتلا عرفأ بعشتتو « لامشلا

 اهددع غلي ذأ « نآلا اهنم اددع رثكأ ىفاملا ىف

 ف رفوأ اتلدلا نا مث . نامورلا مايأ ىف ةعبس

 . ديعصلا نم اهدراوم ىف اعونت رثكأو اهتورث

 ىراربلاو « ةعستملا ةيعارزلا ىضارألا اهيفف
 ىراحملاو تاعقنتسملاو ؛ ىعرلل ةحلاصلا

 اهجارحأ رمعتو « كامسألا اهب رثكت ىتلا ةيئاملا

 لاصتالا ةلهس اتلدلا تناك كلذكو . رويطلا

 « ايرغو اقرش م

 اهتراضح تلصتاف ؛ الامش رحبلا قيرط نع
 ىداملا اهئارت ىلا كلذ كاخأو 6 جراخلاب

 006 ميلقالا اذه ناك هلك كلذل . ىناقثلاو

 خيراتلا لبق ام رصع

 ةيندملا ةيحان نم اقفأ عسوأو ةمعن رزغأو
 رثكأ هسفن تقولا ىف ناك هنكلو . ةفاقثلاو

 هوحن اوعفدنا نيدلا نيدفاولاو ةازعلل اضرعت

 ءارو امو ؛ ءارحصلا ءارو أميف ةريثك تاهج نم

 ىسايسلا فعنقلا تارتف ىف اميس الو ؛ رحبلا

 طظحالن اناف كلذ عمو . ىرادالا ككفتلاو

 تفاضأ تاوزغلا كلت نأ نم مغرلا ىلع هنأ

 « اتلدلا ناكس نيب ةيسنجلا رصانعلا عونت ىلا

 اذه ىف ةايحلا ةعسطو رارقتسالا ةئيب ناك

 ثيحب زكرتلاو ةوقلا نم 5-5 ميلقالا

0 

 « ديعصلا ن نم اريخ رفوأ خ

 ىلعو « نيدفاولا «مضه» ىلع امثاد اتدعاس

 لبقتي ناك ىذلا ميلقالا ناكس ىف مهجامدا

 ةيلحملا ةغيصلاب اهغنصي مث ةدفاولا رضانعلا

 اذكهو . دالبلا ةيقب ىلا اهرثأ دتمب نأ لبق

 قى ريبك لضف ةيفارغحلا اهفورظو اتلدلل ناك

 . ىراضحلاو ىناكسلا اهعباطب رصم ظافتحا
 اكسامت لقأ اهتعيبطي تناك اتلدلا نكلو

 لهآ نم ةيبصع لقأ اهلهأ ناك امك « اماظنو
 ضرأو ةريثكلا لينلا عرفأ نأ كلذ . ديعصلا

 قرشلا ف اهئازجأ لس

 نأ امك « لامشلا ىصاقأو برغلاو طسولاو

 لوحتلاو ريغتلا ةريثك تناك انه رهنلا ىراحم

 ءاوتسا ةدشا ارظن ؛« ىرخأ ىلا ةنس نم

 دودحلا ريغت ىلا ىدأ امم « اهعاستاو ضرألا

 « ةرواجتملا تاعطاقملا وأ ميلاقألا نيب رارمتساب

 ناكشسلا ني بارطكالا يشوف ف دار اممو

 اهنم ؛ ةميدق مصاوع ةدع اتلدلا ىف تآشن دقو
 ( رجحلا اص ) سياسو ( لامشلا ىف ) وتوب

 دقت لب . اهريغو ( رجحلا ناص ) سيناثو
 ةسايسلاو ةرادالا ةيحان نم اتلدلا ككمت لثمت

 نأ ديعصلا لاجر عاطتساف ؛ خيراتلا رجف ذنم

 بلغتف ؛ دالبلا ديحوت رخف مهسمتأل اوعزتني
 « اتلدلا ءارمأ ىلع هدونجو ( انيم ) رمران

 زعأو الام هلم ر رثكأ رهظي اميف اوناك نيذلا

 لقأو ةيبصع فعضأ اوناك مهنكلو « ارفن

 ٠ ةياهنلا ىف رصنلا مت : كاقرونو اجو اماظن

 . بونجلا لهأل
 اذا ةقيقحلا نع اريثك دعبن ال دقو

 لماكت زربت ةماع ةدعا قبس امم انصلختسا

 ىف تناك اتلدلا نأ ىهو . ديعصلاو اتلدلا

 « تاريخلاو ةورثلاب رص ىن وعرفلا دهعلا

 ةدايقلا رصنعب اهدوزي ديعصلا ناك نيح ىلع

 . ماظنلا عفرو

 جم كمل
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 :٠ ليثلا ىبناج ىلع ةيوارحصلا ميلاقألا - ب
 قيضلا هانعمب ليتلا ىداو جراخ عقتو

 هبنشو ).ةيقرشلا ءارحصلا )١( لمستو

 دقو . ةيبرغلا ءارحضلا (ب) « ( ءانيس ةريزج
 رضم خيرات ق.ماسه رثأ ىراحصلا هذهل ناك

 سوت نأ انلواح اذا رمألا لوطيو . ماعلا

 انتكلو « اهب ةصاخلا ةيفارغحلا قئاقحلا درس ىق

 :رؤصطت َق اهريثأت نم هاندروأ أمب ءىرزتحن

 مث « خيراتلا لبق ام دوهع لالخ ةراضحلا

 ىراحصلا تناك دقو . ىخيراتلا رصعلا لالخ
 لوألا حرسملا ميدقلا ىرجحلا رصعلا ىف

 . ةيقيرفا نم نكرلا اذه ىف ىرشبلا طاشنلل

 فافحلا لولحو رطملا رصع ءاضقتا دعب امأ

 ىلا اورطضاو « ىداولا ىلا ناكسلا لت دقف

 قي مل مهف كلذ عمو : هفاقض ىلع ةماقالا .

 - ىتلا ( ءانيس ةريزج هبشو ) ءارجصلاب مهتلص
 .. لثمت تناك امك « نداعملا نم ريثك دروم تناك
 ” ىلع اصرح اهب صم تكسمتسا ىتلا عردلا
 كلذكو . تاوزغلا رش اهتاقول انامضو اهنايك

 « نيوارحصلا قرتخت ةيراجتلا قرطلا تناك
 ايرتَعو « هءارو امو رنحألا رحبلا ىلا اقْرش

 . قطانملا ىلاو ةيقيرفا لامشلا ىلا برغب ابونجو
 ةراغتتلا ةذه نم رصم تنج دقو . ةنادوسلا

 . ليوطلا اهخيراتنمةفلتخم دوهع ى ةبيط ةرمث
 نةوكت .لازت الو تناك نذا ىراحصلاف

 ةايح ىف ديعبلا هرثأ هل ةئيبلا نم اريطخ اءرج

 ليلا ىبناج ىلع اهدوجو الولو . ناكسلا

 . هيحاون نم ريثك ىف خيراتلا هجو ريغتل

 ريعم نضرأ قف هناك ةقانلا ةورألا ووطل جو

 ىئدألا لينلا . ىداو ىف رصم ةئيب نكلو
 اهب طيحي امو ىداولا ضرأ ىلع رصتقت مل

 ةئيبلا تامش امئاو « نيبناجلا ىلع راحص نم
 ىلع ىعس وأ ىداولا ىف شيعب ام كلذك

 نيح انتأ قحلاو . ناويحو تابن نم هضرأ

 هناف ةلماكتم ةسارد ةيفارغجلا ةئيبلا سردن
 ةورثلا ىلا ةساردلاب دتمن نأ انيلع بحي

 ةعارزلا ىف ناسنالا اهلغتسا .ىتلا ةيتابنلا

 ناسنالا ريغ ىتلا ةيئاويحلا ةورثلاو ؛ اهريغو

 رصعل رصع نم اهيلا فاض نيح « كلذك اهملاعم

 اهابرو جراخلا نم اهبلح ةديدج تاناويح

 ةايحل ةلماكلا ةروصلاف . ليئلا ضرأ ىلع

 رشاخاا» ةناردإالا ياللا قازاتالا

 « ناويحو تابن نم هرشاعي وأ ناسنالا
 نم اهيف رثري وأ ناننالا ةايحب رئآتي امو

 ةايحلا رصانع نم نييساسألا نيرصنعلا نيذه

 0 . ةئيبلا ىف
 اهيف انمهيو . ةيتابنلا ةورثلاب ادبنلو

 تاتاينلا نم فلقآات ىتلا ةيعارزلا ةورثلا كلت

 ةلحرم نم ناسنالا اهب لقتتا ىتلاو + ةعورزملا
 ٠ تاستسالا ةلحرم ىلا ىعيبطلا تانالا

 ليتلا ىداو ىف ةيعيبطلا تاتابنلا امأ . عنطصملا

 ةايح ىف ارثأو ةيمهأ لقأ تناك دقف ىندألا :

 دعب“ ىخيراتلا رصعلا ىف اميس ال « ناسنالا

 تنجو « ةرواجملا ىراحصلا ىف رطملا لق نأ
 مايألا نم موي ىف نكت مل ضرأ ىف تاتابنلا

 رصعلا جوأ ىف ىتح « ةفيثك تاباغ ضرأ
 مايأ نم موي 2 نكت يل راطمألا نذل 4 ريطملا

 21 ىف ةرازغلا نم هيلا انرشأ ىذلا ريطملا رصعلا

 ١ راجبتألا تبنت .ثيجب .ةيقيرفا قرش لامش
 لل يو ان



 اهفنتكت > تناك ةرواجملا .ىراخضلا نأ ل

 عبارلا 00 نحيا اف قالا ل
 5 نآلا هارن ام .هيشت ةيتابن فورظجم ردتلاب تلح 0

 رصتقاو ؛ ةيوارحصلا ىداولا فاوخ ىلغ.:
 هئاذ ىداولا عاق ىلع رارضخالاو .ءامنلا ش

 ىلصف اهضعب تاتابن تماق ثيح « هاتلدو

 ف مئاد اهضعبو « ناضيفلا باقعأ ىف رهدزي

 . رهنلا ىرحم برقو تاعقنتسملا

 ةورث نا لوقت نأ ةلمجلا ىلع عيطتسن و

 رصع رخاوأ ىف ةيعيبطلا تاتابنلا ىف رصم
 نكت مل ىخيراتلا رصعلا لالخو خيراتلا لبق ام

 ومنت ىتلا راجشألا نم ركذي ءىش ىلع لمتشت
 مهأ ناو ؛ ناسنالا اهعرزي نأ نود اهتعيبطب

 ةيعيبطلا ةيتابنلا ةورثلا هذه رصانع نم رصنع
 مانغألاو ةيشاملا اهاعرتىتلا شئاشحلا وه امنا

 ضعبو ىدربلا كلذكو اتلدلا لامش ىصقأ ىف

 فلتخم ىف ناسنالا اهلغتسا ىتلا ءاملا شئاشح

 دومعلا ىف خاوكألا ةماقا اهنمو « هضارغأ
 ىدربلا قروو ريصحلا ةعاصو « ىلوألا

 . دعب اميق
 ناكس ناف ةعورزملا ةيتابنلا ةورثلا نع امأ

 2 تاينتسا اونسحي نأ اوعاطتسا دق ىداولا

 ةيعيبط ومنت اهودجو ىتلا تاتابنلا نم ريثك

 اوعاطتسا امك . ةرواجملا مهيراحصو مهيداوف

 تاتابنلا نم اريثك جراخلا نم اولخدب نأ

 0 مهتورث ىلا اعابت اهوفاضأ ىتلا ئرضخلألا 3 :

 5 مهدالب نم اولعجو « اهعونت م اودازف 00

 كلذ ابا ثدخ - ام لكو «٠ ةفئاكتل

 نايا اهيف موي .ىتا ةيدوألا اهلج 9 1
 تناك لسوتلا سبا لحاوسسد ةقرشلا ٠

 كلذ ىلع مهدعاس دقو ضرألا ىف هللا ةنانك

 ومنت نأل ةحلاص ضرألا لعج امم خانملالادتعا

 دح ىلع ةلدتعملاو ةئيفدلا دالبلا ليصاحم اهب

 بصخ اضيأ كلذ ىف مهدعاس امك . ءاوس

 قارغجلا عقوملاو « ىرلل ءاملا رفاوتو ةبرتلا
 0 0 نم لمج 0

 . لامشلا نم دأ قرشلا وأ

 مدقأ نم اناك حمقلاو ريعشلا نأ ودبيو

 ليلا ىداو ىف ةعورزملا بولا تاتانن
 ريعشلا بوبح ضعب تفشتكا دقو . ىندألا

 مويفلاب ثيدحلا ىرجحلا رصعلا راثآ نيب
 اهصحف رهظأو « ( . م. ق ه.٠٠ ىلاوح )

 اهتليصف ىف فلتخت داكت ال اهنأ اقيقد اصحف

 ةقطنمو مويفلاب مويلا عرزي ىذلا ريعشلا نع
 ىلوألا ةيادبلا نأ ىلع لدب دق اذهو . طوبرم

 ةيقيرفا قرش لامش ىف ريعشلا تابنتسال
 نمو . هيلا راشملا خيراتلا نم دعبأ ىلا عجرت
 لازت ال ريعشلا لئاصق ضعب نأ هفورعملا
 حجرملا نمو . ةشبحلا فارطأ ىف ةيرب ومنت

 ىليولا وه قولا قرش لامش نوكت نأ

 ةئيبلا وهو ؛ ريعشلا تابنل ربكألا ىلصألا
 بيطلا تبنلا اذه ناسنالا اهيف تينتسا ىتلا

 . ةرم لوأل

 نيب اضيأ هبوبح تفشتكا دقف حمقلا امأ

 ىلفسلا رصم ىف ثيدحلا ىرجحلا رصعلا راثآ

 راثآإلا نيب كلذكو + ءاوس دح ىلع ايلعلاو

 نكلو . ايسآ برغ بونج ىف ابيرفت ةرصاعملا
 ايسآ برغ ىلصألا هنمو نوكي نأ حجرألا
 هعاونأ ,ضعب .تدجو دقف . ىبرغلا اهبونجو
 ناريا لابج ةقطنم ىف ةبروب رئاكتتو ومنت
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 برغلاىلا ةيليخلا ةقطنملاكلذكو + لوضانألاو
 لابسشو ةيووس برغ بونج:) نازوح .نم
 ىلا نيثحابلا نيب ىأرلا هجتيو . ( نيطسلف
 « حمقلل ايلصأ انطو قطانملا هذه رابتعا
 حيجرت ىلاو « لقألا ىلع هعاونأ ضعبل وأ

 ليلا ىداو ىلا كانه نم ةتعارز راشتلا
 . ثيدحلا ىرجحلا رصعلا علطم ىف ىندألا

 نوكتت نأ دبال ىرخأ تاتا كانهو

 « تقولا كلذ ىلاوح اهتعارز تفرع دق رصم
 نحنف . احوضو لقأ نئارقلاو ةلدألا تناك ناو

 ةعارز تأدب ىتم الثم ةقدلا هجو ىلع فرعن ال

 نوكي نأ لوقعملا نم نكلو « ةيقيرفالا ةرذلا
 نم ام ءزج ىف هتاينتسا أدب دق اهعاونأ ضعب

 ىرجحلا رصعلا ةيادب ىلاوح ةيقيرفا .قرش
 ترشتتا مث « ليلقب كلذ دعب وأ ثيدحلا

 . كلذ دعب رصم ىف هتعارز

 نآلا دمئاسلا ىأرلاف ةهكافلا راجشأ امأ

 نطولا وه طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح نأ

 . نوتيزلاو ( بنعلا ) مركلا نم لكل ىلصألا
 نم ىلامشلا لحاسلا نوكي نأ زئاجلا نمو
 لياقملا ىبروألا لحاسلا نم ىلوأ ةيقيرفا
 ناك نيتللا نيترجشلا نيتاهل ليصأ نطوك
 ةراضحلاو ةيندملا خيرات ىف حضاو رثأ امهل

 نوكت نأ دبالو . هرواحب امو ضوحلا اذه ىف

 قطانملا. لكاوأ نم طوبرم لحاسو ليلا اتلد

 بنعلا ةهكاف ةرجش اهيف ناسنالا سرغ ىتلا
 ىلع بلغي كلذك . ةكرابملا تيزلا ةرحشو

 وم طيس وتلا نكبلا قرح نوكي اذ ىلا
 بولنج نوكت نأو « هترحشو نيتلا نطوم

 رمثلا ليغن نطوم ةيقيرفا لامشو ايسآ برغ
 نف ىف اهرثآ اهل ناكو ناستثالا. اهلغتسا ىتلا
 ذنم ءادنللا.ةفرخزو ةدمعألا ةماقاو ةرامعلا

 . رصم ىف ىخسراتلا رصعلا لئاوأ

 ةميذقلا راحشألاو تاتابنلا نم ةلثمأ هذه

 راجشألاو رضخلا ضعب اهلا فيضن نأ عيطتسن
 ىداوسو اهسيركو ناسفالا اهفرغ ىلا ةيلعلل
 هتكلو « ةقدب هديدحت نكمي ال دهع ىف لبنلا

 ثيدحلا ىرجخلا رصعلا نع اريثك دعبي ال
 لوقبلا ضغب اهنمو . ندعملا ةبادب رصع وأ
 طنسلاو زيمحلاك راحشألا ضعبو رضخلاو

 . ةميدقلا ةيرصملا ةئيبلا راجشأ نم اهريغو
 كلذ ئلا فيضنو « ردقلا اذهب ىفتكت اننكلو
 ع
 نوددحب فيك اوفرع لينلا ىداو ناكس نأ

 رارمتساب اهيلا دوش ذيل 00

 نمو ٠ . ميقا ىلع ةنفاعللا: بح مهنع ىفنبو
 تان مهدالب ىلا اولخدأ مهنأ ذاشم كلذ

 مهءاج دقو « ىبرعلا دهعلا ىف ميسربلا

 كلذكو . ناريا قيرط نع دنهلا نم ودب اميف
 ةظولعلا ةوميسألا ةيكاقلا واجمل نحب
 ايبسن ةثيدحلا تاتابنلا ضعب مث . لاقتر بلاك

 اهنأ ودس ىتلا نطقلاو ركسلا بصقو زوالاك

 دمعلا ىف اهقيرط نع وأ دنهلا نم تلخدأ

 ىف ممعت ملو رشنت مل اهتعارز نكلو ؛ ىبرعلا
 علطم ق مئادلا ىرلا رومهظ دعب الا دالبلا

 مطامطلاو ةيكيرمألا ةرذلاكو . ىضاملا نرقلا

 ىتلا نيتكيرمألا تاتابن نم اهريغو سطاطبلاو
 « ةليلق نورق ذنم الا ميدقلا ملاعلا لخدت مل

 لئاوأ ىف الا تاذلاب لبنلا ضرأ 2 9

 رصم ىلا تلخدأ ىتلا تاتابنلا عوضوم )١(

 طيسولا نيدهعلا اميس ال « دوهعلا فلتخم ىف

 ثحبلا نم ديزم ىلا ةجاحب لازي ال / ثيدحلاو

 0 اهان ركذ ىتلا خيراوتلا ناف كلذدلو.. ءاصقتسالاو

 , ١ لعلو ٠ قيقدتلا ال بيرقتلا اهب ديصخ امنا انه

 ةياسنع نم قحتسي . فلات عوضولا | ةع

 ٠ نيثجتابلا

 000 ا يعن



 ديدجتلا نم ةقيرطلا ةرهاظلا هذه لثمو
 اضيأ مويلا انمامأ لثمنت « ةيعارزلا ةورثلا ف.

 اهنودب لمتكت ال ىتلا ةيناويحلا ةورثلا ىف

 . ىندألا لينلا ىداو ىف ةيفيرلا ةئيملا ةروص

 ىقيرفالا رقبلا اوفرع ىداولا ناكسف
 ىرجحلا رصعلا لوأ ذنم ةليوطلا نورقلا ىذ
 ناويحلا اذه سانئتسا نأ دبالو « ثيدحلا

 لينلا ىداو هيف امب ةيقيرفا قرش ىف أدب دق
 دق ريخألا اذه ناعس نأ. ولو « ىندألا

 رقبلا عون ةيقيرفالا ةليصقفلاب اولدبتسا
 لخد ىذلاو « ةريصقلا نورقلا ىذ ىويسألا

 ةلودلا رخاوأ ىف ايسآ ىبرغ بودنج نم

 لحم جيردتلاب لح مث « ةميدقلا ةينوعرفلا

 مل كلذ نم سكعلا ىلعو. . ىقيرفالا عونلا
 سوماحلا ريغ ىندألا ىداولا ناكس فرعي

 دهعلا ىف دنهلا نم لخد ىذلا ىويسألا

 ريغ ىقب دقف ىقيرفالا سوماجلا امأ « ىيرعلا

 ضوح ىف ايرب شيعبو « مويلا ىتح سنأتسم
 فرع كلذك . ةرواجملا تاهحلاو ىلعألا لينلا

 قى ةفاتخملا اهعاونأب مانغألا ناكسلا كتئلوأ

 تاذ مانغألا ىهو « ثيدحلا ىرجحلا رمعلا

 سأرلا نم اجراخو ايوتلم زربي ىذلا ثنرقلا
 نرقلا تاذو « نيناحلا نم ىقفأ هاجتا ىف

 لوألا عونلا نأ ودبيو . فلخلا وحن سوقتملا
 فرعي الو . ىناثلا عونلانم ءىشلا ضعب مدقأ

 نأ ولو « نيعونلا سانئتسا أدب نيأ طبضلاب
 ةيربلا مانغألا عاونأ ضعب نأ فورعملا نم
 لامش لالت ىف ةسنآتسم ريغ شيعت لازت ال

 . ةيقيرفا برع
 ناكم ف تسن تسا ىتلا تاناويحلا نمو

 ايس برغ وأ ةيقيرفا قرش نم ديعب ريغ

 ىندألا لينلا ىداو ناكس هفرع دقو « رامدلا

 دقو لمجلا مث . تارسألا لبق ام رصع ذنم

 نيطلا نم تامسجمو روص ضعب ىلع رثع
 رصع ىلا عجرتو ناويحلا اذه هبشت قورحملا

 نم لبح ةعطق ىلع رثع امك ٠ تارسألا لبق ام

 « ةثلاثلا ةينوعرملا ةرسألا ىلا مجرت ربولا

 دق ناك لمحلا نأ ىلع لدن اهنا لاقيو
 ..فورعملا نكلو . خيراتلا كلذ لوح سن ؤتسا

 ىف ةرهاظ ةفصب مدختسي مل ناويحلا اذه نأ

 . ىنامورلاىقيرغالا دهعلا ف الا رصم ىراحص
 ىف رمألا لوأ ىنوئتتسا دقف ناصحلا امأو

 ىلا سوسكملا هلخدأ ىتح « ايسآ ةيلخاد

 . داليملا لبق رثع عباسلا نرقلا ىلاوح رصم

 ةينابنلا رصم ةورث نأ نيبتي اذكهو
 نأو « جيردتلاب اهل تعمجت دق ةيناويحلاو

 ىلا تلخدأ دق تاناودحلاو تاتابنلا ضعب

 نم وأ ؛ ةرواحملا ةيقيرفانم ىندألا لينلا ىداو

 نيتكيرمألا نم وأ « ةديعبلا وأ ةبرقلا ايسآ
 امناف ءىش ىلع لد نا اذهو .ثيدحلا دهملا ىف

 ةنانكلا ضرأ ىف ةيعارزلا ةايحلا نأ ىلع لدي

 نم رمتسملا ديدحتلا ساسأ ىلع تماق دق

 لشم نأ فيرطلا ءىثلا نكلو . رخآل رصع

 ةيعارزلا تاودألا ىف اضيأ لثمت ديدحتلا اذه

 تناكو . اهبرو ضرألا ةحالف ىف لمعتست ىتلا

 نأ نود ضعب ىلا اهضعب فاضي تالآلا هذه

 : تاودآو تال[ نم هقيس ام اهنمقحاللا خسني

 تارسألا لبق ام دهع ذنم فرع الثم فوجاشلاف

 مل ةيقاسلا نكلو + ىلوألا تارسألا ذنم وأ

 كلذكو . ىنامورلا ىقيرغالا دهعلا ىف الا رهظن

 تءاح © سديمشرأ ىوحم » وأ «روبنطلا»

 هب لمعلا قبطي ملو ىقيرغالا دهعلا عم هتيرظن
 تاودأ ىف لاحلا كلذكو . ةقحال دوهع ىف الا
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 افلا ةمارولا

 4 (م.قد؟٠٠ىلاوح ( ثددحلا ىرححلا رصضعلا

 :ى ةندعم اًساف ”تحبصآو تروطت :اهنكلو

 1 مث كلذ لينق امبرو « تارسآلا دهع لئاوأ

 دقو « مئاهبلا هرجت ىذلا ثارحملا ىلا تروطت
 « اًنيرقت ةنماثلا ةرسألا ذنم همادختسا أدب
 حبصأ مث رمأألا لوأ ايرجح هحخالس ناكو

 لجنملا لح كلذك . ديدحلا نم مث زنوربلا نم
 جيردتلاب ىرصحلا لجنم ا لحم ئندعملا

 ملتي مل ةيرجحلا تالآلا ناعما

 تاوحرلاو نحاطملا لازت الو « ةدحاو ةعفد

 ىتح ىداولا ىرق ىف اهتراجح رودت ةريبكلا

 د دجتل بكر فقوي مل كلذ نأ ولو + مويلا 0 رع وا ق كفرع ةيزعسلا

 . ىلآلا .ثارحملاو .رارجلا .دهاشن الثم. مويلاف كنم ةعارزلا قف تندختساو ىرححلا رصغلا

 0 ةانقوع ىدذلا :ثارحللا' فاخت لمعت ثردحلا .

 270 . ةميدققلا ةينوعرقلا ةلودلا رخاوأ ىف

  ةكياقلاب نور اهيشسلا ضفدع
 ىتلا ةيعارزلا اهتاودأو اهتاناويخو ةيزصملا

 عمج نئتلاو نمزلا زم ىلع تعؤنتو تددجت
 ميدقلا نيب ئندألا لينلا ىقاو عارز اهف

 - ىف تسكعنا دقو « لماكت و قاستاى ديدحلاو

 .ىتلا ةيفيرلاةايحلاةروصقفاوتلاو عمجلا اذه

 اهرصانع :تددحت امناو « دومحلا فرعت مل

 يعرازملا ةابحب ىف تا نوب ادد افرعاظمو
 , ليثلا رهن بناوج ىلع بئادلا مهطاشنو

 روصعلا م ىلع ةيلالسلا مهتافص روت : :قدآلا لينلا ىداو ناكس تنم

 ليلا ىداو.ةئثيب انضرعتسا دقو نآلاو
 تاموقملاهذه رثآأو « ةيعيبطلا اهتاموقمو ئندألا

 نأ اني لمحب « مهخبراتو ناكسلا ةابخ ىف

 ىلالسلا نيوكتلا ىلا زاجيالانم
 كلذ . ىندألا همسق ىف ىداولا اذه ناكسل

 ةزاضح نأ امك « ةئيبلل مهتم.ءزج ناسنالا نأ
 رصنعلا دوهج لعافتل ةرمث تءاج رصم
 دق'انمد امو . ةيعيبطلا ةئيبلا هذه غم ىرشتلا
 لضتن امو «ناكملا» ىف تارهاظلا زربأ انصخل

 « ناويحلاو تابنلا لثمت ةيعيبط .ةئيب نم هب
 ف تارهاظلا زربأ صخلن نأ نم انل دبالف

 نا نال مر ترا

 ءىثىف ريشن

 فى ةراضحلا خيرات ىف هتروص تسكعنا رثأ

 كلل بيصخلا ىداولا اذه

 ةايحلا تأدب رود لوأب أدنن نأ ريخلا نمو

 فرعي ىذلا وهو 6 رصم ضرأ ف زكرتت هيف

 نم رثع دقو . ىلعألا ميدقلا ىرجحلا رصعلاب

 ىف ناكسلا ماظع نم اياقب ىلع رصعلا اذه

 اهنآ فيرطلا نمو . وبمأ موك ضوح ةقطنم
 ناكس رصانع نم اهنيوكت ىف هبشلا ةبيرق
 دا رصع أ ) تارسالا لفام

 مجرلا امنا نارا دهع علطم ىف رسم ترتع

 قبسي دهع ىلا ىندألا لينلا ياو اهرصأ

 روطت خيراتو ىندألا لينلا ىذاو ناكمسل ىلالنسلا نيوكتلا 6 نأ ءيراقلا عيطتسي 00( :
 ةيعمجلا اهردصت ىتلا ,ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملا» ىف نهظ بتاكلل ثحب ىف ةيلالسلا مهتافص "

 تاساردلل .ةيرصملا :

 هناوتعو :5٠ ب * تاحفص ١958 ةنبس

 : : لوألا دلحملا ةرهاقلا 3 ةيخيزاتلا

 «ىسنجلا مهخيرات ةساردو رصمن اكسو :

 .ربوتكأو ونام ىتانثلاو .لوألا» نادذعلا :

 و



 ترمتساو رصم نكرأ ف ترقسا دق ةلالسلا

 تلعتشاو تيدحلا قردصححلا زصعلا لالخ 1

 اهماظع ىلع رثع دقو .ناوبحلا ةيبرتو ةعارزلاب

 فو انتلدلا برغ ىف رصعلا اذه رباقم ىف

 ناكسلا نأ نيبت دقف لامستلا أ امأف . دنعصلا
 ىتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا ةلالس نم اوناك
 . ةماقلا لادتعاو سأرلا ةلاطتنماب زاتمق

 ةلالسلا نم ناكسلا ناك دقق ديعصلا ىف امآو

 هجولا ضارعتساب اضيأ اوزاتما مهنكلو « اهتاذ
 : « بجاحلا ماظع زوربو « كفلا ا

 رصانعلا ضع ليلق دعب اوطلتخا مهن

 دادوسلا قرش نآللا نطقت ىتلا ةيقيرفالا

 ترمتسا تارسألا لبق 0

 نم نيعرف نالثمي بونجلا رضنعو لامشلا
 ل١ ةزيمملا هتافص امهنم لكل « ةدحاو ةلالس

 نكلو . نينثالا نيب ةكرتشملا تافصلا يناج

 رحبلا ةلالس نم اءزج !وناك اعيمج ناكسلا

 برعلا دالب ىف ترشتنا ىتلا كلت + طسوتملا

 ا وتقل باكشلا ل2 امك ا رحب

 ضعبو ىلامشلا ةيشرفا لحاس ىف -ترشتتاو

 كلذك ترشتنا اك ةيقزشلا ةيفيرقا فارطأ

 ى اميس ال ؛ ابروأ نم ةيونجلا لحاوسلا ىف

 هن طسوللا كلا كرك

 رصم تلخد ىتلا تاوزغلا نم مغرلا ىلعو
 ل ب ١ دقف ىنوعرفلا دهعلا ف

 روضع ذنم مهتطبر ىتلا ةينسحلا مهتافصب

 ىذذلا + ايسآ برغ'ناكسب خيراتلا لبق 1م
 ىتحو .'ىبرعلا قريشلاب دعب اميف فرعي حبصأ
 ضعب تحزن و ؛ ىقبرغالا دسهعلا ءاجن امدنع ْ ٠
 ىف قطانم ضعي ىلا نيرخالا الب م نما

 ىف اروصحم مهرثأ ىقب « اهبرغو رصم لامش
 ناكسلا ةلتك ىف لاخت ئتح قيض قاطن

 نيب رْهَظ دق رثألا اذه ناك نلو.. نييلضألا
 اوناك نيدفاولا قيرغالا نأل ) ناكسلا ضعب

 نم الصصأ تحزن ءارقش رصانعب نيرثأتم
 ةفصلا نم اًئيش ريغ غب مل هدوجو ناف « (لامشلا

 . ىندألا لينلا ىداو ناكسل ةماعلا

 ةديدج رصانع تحزن ىبرعلا دهعلا فو
 تءاجو ىن دألا لينلا ىداو ىلا لثابقلا نم

 برسع ) نييناطحقلا نم لئابقلا هذه نم ةلق
 ( لامشلابرع) نيناندعلا نم ةرثكو ( بونحلا

 نويب ونجلاف « نينثالا نيب قرف كانه ناكو

 لام ادع ام ) سأرلا ضارعتساب نوزاتمب
 نييلامشلل ةبسسنلاب حمالملا زوربو ( نمبلا

 ةروصب طسوتملا رحبلا ةلالس نولثمب نيذلا

 ىتلا ةيبونجلا لئابقلا ناف كلذ عمو . حضوأ

 ةريزج هبشو زاجحلا قيرط نع رصم تلخد
 . ةيلامغلا لئابقلل ةيسنلاب ةليلق تناك ءانيس

 برسعلا تاجوم نأ ف رسلا وه اذه لعلو

 نييرصملا نيوكت رييغت اهيلع بترتي مل ةقحالتملا
 ةهباشتم تناك ةديدحلا رصانعلا نأل « ماعلا

 نألو « رصم ناكس عم ةماعلا اهتافص ىف

 ىندألا لينلا ىداو نيب مدلاو ةلالسلا تالص

 ةديعب تالص ىه ةيبرعلا ةريزجلا لامشو

 . خيرأتلا لبق ام روصصع ىلا عجرت لصألا
 اليحسن ناك امنا ىيرعلا دهعلا ىف ثدح امو

 « خيراتلا تقبس ثالص نم كانه ال زارباو

 ةيمالسالاو ةيبرعلا ةفاقثلا ةحدسم اهنداز نكلو

 , اديكوتو اروهظ ةكرتسملا
 ىنعم لاب ) ىيرعلا دعلا ءاضقتا دعبو

 مكح ى برعلا لحم كارتألا لح ( ىمايسلا
 كارتألا نكلو « ىبرعلا رايتلا فقؤتف « رصم

 يتب ب يح



 رسم ىلا اولقتي نأ كلذ عم :اويطسم ل
 « ماكحلاو شويجلا ريغ مهنم ةريثك رصانع

 . ةقباسلا برعلا تارجهل ةبسنلاب لئالق مهو
 ةيمسحلا كارتألا تافص ذأ نم مغرلا ىلعو

 لامش ناكس نم لك تافص نع فلتخت تناك

 ثيح نم كلذو « رصم ناكسو برعلا دالب

 لكسشو ( كارتألا دنع ريدتسملا ) سأرلا لكسش
 «ةلمجلاىلع مسجلا ةينبو ةرشلانولو فتألا

 قطانم ىف اروصحم ىقب ىكرتلا رثألا ناف

 :: قع حو ؛ ناكسلا نم ةضاخ تاقبطو

 . ىسنجلا .نيوكتلا ملاعم اوريغي نأ كارتألا

 . ةيفيرلا ةئيملا ىف اميش ال « ناكسلل

 ريسغت ملو ثيدحلا رصعلا ءاج اذكهو

 ةلمحلا ىف تظفاح لب ؛ ليصألا اهعباط رصم

 تالص ىلعو « ةيمسجلا اهناكس تافص ىلع

 دوهعلا مدقأ ذنم اهتطبر ىتلا ةلالسلاو مدلا

 هدادتماو ايسآ برغ ىف ىبرعلا قرشملا ةئيبب

 . اهقرشو ةيقيرفالا ةراقلا لامش ىف

 ماعلا رصم خيرات ىف هرثأو ىفارذجلا عقوملا - 5

 ةئيبلا فورظ رثأ عبتت نم ىهتنت انه ىلا
 ىداو ىف عمتجملا ةأثن ىف ةيلحملا ةيفارغجلا

 اهرارمتساو همظن رارقتسا ىفو « ىندألا لينلا

 اذه ناكس نيوكت نم كلذكو ..ومزلا عم

 ةقيثولا ةيفاقثلاو ةيلالسلا مهتالصو ىداولا

 .دوهعلا مدقأ ذنم ةرواجملا دالبلا ناكس ةيقبب

 هلو هتميق هل رخآ ايفارغج الماع كانه نكلو

 هعبتتسا امو «ىفارغجلا عقوملا وه كلذ « ةرطخ
 ديعبلا ملاعلاو رواجملا ملاعلاب تاللاصتا نم

 عيطتسف و.ماعلا رصم خيرات ىف اهرثأ اهل ناك

 : 20 نيتيحان نم رثألا اذه عبنتت نأ

 ملاعلا ةيقبب اهتالاصتاو رصم عقوم : الوأ

 . رواجملا

 ريثأت لحارم عباتي نأ ءىراقلا ميطتسي )١(
 نأو ء ماعلا رصم خيرات ىف ىفارغجلا عقوملا
 ةئيبلل ناك ام نيبو ريثاتلا ذم نيب نزاوي

 رهظ بتاكلل ثحب ىف رثأ نم ةيلحملا ةيفارغجلا

 دلجملا ٠ ةيرصملا ةيفارغجلا ةيعمجلا ةلجم ىف
 ةئيبلا» هناونعو + ١955 ةرهاقلا ٠ نيرشعلا

 « ماعلا رصم خيرات ىف اعرثأو ىفارغجلا مقوملاو

 (+٠ ةخحفص ؟58)

 . برغلاو قرشلا نيب ةيملاعلا
 تلصتا دق رصم ناف رواجملا انملاع نع امأف

 ترمتساو ؛ خيراتلا لبق ام روصع ذنم هب

 تناك ناو ؛ اذه انموب ىتح هب اهتالاصتا

 . تالاصتالا كلت تمظن دق راحبلاو ىراحصلا
 ظفتحت نأ رصم تعاطتسا ثيحب « اهنددحو

 نع امأو . ماعلا راطالا لخاد صاخلا اهرودب

 نيتراق عمجم تناك رصم ثاف ىم اعلا عقوملا

 نييلخاد نيرحب قرفمو « ( ةيقيرفاو ايساروأ )
 هقطانمو ىدنهلا طيحملا ىلا امهدحأ دتمي

 ىسلطألا طيحملا ىلا رخآلا دتميو ؛ ةراحلا

 رصم تناك كلذ لجأ نمو . ةدرابلا هقطانمو

 كلاسم اهدنع عمتجت ىتلا ةيوازلا ضرأ

 لأ رجاتم اهب رمت ىتلاو « برغلاو قرشلا
 اذه ةميق نكلو . لامشلا لهأو بونجلا
 نأ دعب الا رهظت مل ىملاعلا قارغحلا عقوملا

 اهنيب تدتماو « اعيمج تاهحلا كلن تلصاوت

 .ةفاقثلاو ةسايسلا تالصو ؛ ةراجتلا بابسأ
 قرشلا نيب ةيملاعلا تالصلا خبرات ىلا رظانلاو
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 دهع ليقق . ردنكسالا تاوزغو تقفتا نيطخ

 اهنم لكل « زكارم ةدع كانه تناك ردنكسالا ش

 قرشلاو دنهلاو ؛ نيصلاف ؛ ةصاخلا اهتراضح

 . قيرغالا دالبو ؛ رصمو ؛ ىويسألا ىندألا
 ةرئاد ناوكي زكارملا هذه نم لك ناكو

 ارشابم الاصتا لصتت داكت ال « ةيراضح

 قرشلاب رصم كاكتتحاك « اهل رواجملا ملاعلاب الا
 « رصمب قيرغألا دالب وأ « ىويسألا ىندألا
 ءاج املف . قيرغالا دالبب ىندألا قرشلا وأ

 دالب نم ةيخيراتلا هتلمحب ماقو ؛ ردنكسالا

 مث « ىويسألا ىندألا قرشلا ىلا قيرغالا
 « رصم ىلا داع مث « ةقرب دودح مث © رصم

 ناتسكرتو ثارياو ىندألا قرشلا ىلا اهنمو

 هجتا مث « ةينيصلا ناتسكرت دودحو ةيبرغلا

 ىفقو ىندألا قرشلا ىلا داع مث ؛ دنهلا وحن

 اهيف تكتحا ةلمح

 ضعس اهضعب ةفلتخملا ةراضحلا زكارم

 ملاعلا ءازجأ تبراقتف ؛ ارشابم اكاكتحا

 «(لقألا ىلع اهرداوب ضعب وأ ) ةيملاعلا ترهظو
 تحتفف ؛ ىملاعلا لاصتالا سسأ تعضوو

 ربلا ىف نوحالملاو راجتلا اهيلع ىعسو « قرطلا
 نيب راكفألاو علسلا سانلا لدابتو « رحبلاو

 دمع لبق اضعب فرعي اهضعب نكي مل زكارم
 . ةرشابم ريغو ةئراط ةقيرطب الا ردنكسالا

 يوما ادار وف نا يطسوالا
 هتلاسر ىقلتيل ىندألا قرشلا ىف ىتيدلا ركفلا

 سانلا نكي مل ردنكسالا دهع لبقف . ةديدجلا
 « ةيريشبتلا » نايدألا اولسبقتي نأل نيئيهم

 ةلاسرلا غالبا اهب نموت نم ىلع ضرفت ىتلا

 اا
 لوأ هذه تناك ؛ هجن

 ةيدوهيلا تلزنأ اذه ىلعو ٠ نمؤملا ريغ ىلا « ةبوعص ديغ ىف « زيمي نأ عيطتسي .برغلاو

 نأ ولو ) ملاعلا ىف رشتنت ملو « ةيريشبت ريغ

 كعت مالسالاو ةيحيسملا تازنأ نيح ىلع

 ىلا امهنم لك اعد ؛ نييريشبت نينيد ردنكسالا

 ىلا هراصنأ هلقتف : ةيملاعلا ةوخألا نم عون

 أعم نيثثالا ىلا وأ ؛ برغلا وأ قرشلا

 رصم عقوم ةميق تزرب ةيملاعلا روهظ عمو
 لهأو برغلا لهأ راظنأ تهجتاو « ىارغجلا

 سانلا متهاو. « ةيوازلا ضرأ وحن قرشلا
 ف 0 0 4 رغحلا 08 اذه نوئش

 ماو م مم 3 0 0 م

 اهأ ىلع اروصقم خيراتلا اذه رمأ دعب

 امناو ةيلحملا ةئيبلل مهرامثتساو ىداولا

 4 «ةيملاع» ذ 5 1 لئاسب كلذك الصتم حبصأ

 رصانع اهتريس . ام اريثك لب ؛ اهيف رصمل لخد ال

 « اهل رواجملا ملاعلاب الو ء رصمب لصتت اول

 2 اهحلاصتم تكئاشت دق رصانع ىه امئاو

 . قرشلا ىعقأو "برغلا ىصقأ

 عيط سلا ةيساسألا ةرهاظلا هذه ءوض قو

 ( خيراتلا لبق ام رصع رخاوأ لمشيو ) امهلوأ

 ىداولاب ةرقتسملا ةيعارزلاةايحلا رومظب ادبيو

 : امهيناثو . ىنوعرفلا دهعلا ةياهت ىلا رمتسيو
 انتقو ىلا سئسنو نددتكيبسالا ةوزغب أدب

 . اذه

 ةرسألا ىتحو ) لوألا مسقلا علطم فو

 سلا لإ : تذخأ ( م . ق ٠.+" ىأ ىلوألا

 لمتكا ىتخ + اديوو ادبور رقتست ىرصم ا

 كيد اوكأ 0-2



 رابشتساو# هلا لا نسم ئنوعرفلا
 انيأر ىتلا اهعفاوذل عهتباجتساو « اهل ناكسلا

 ىف ماظنلاو نماضتلاو ةدحولا ىلا وعدت اهنأ

 . ةكرتشملا ةعفملا بلجو كرتشملا رطخلا عفد

 ىترتف ىف ىنانسألا فعضلا لماع ناك دقلو
 اعجار ةنعارقلا دهعنم ىئاثلاو لوألا نيعاطقالا

 ىدأ امم « ماظنلا لالحناو ةدحولا ككفت ىلا

 ناك امك « ةازغلا اهيِف عمطأو « رصم فعض ىلا

 نيتلودلا نيوكتو « نيترتفلا نيتاه نم جورخلا

 طابترالا دشأ اطبترم « ةثيدحلاو ىطسولا

 ةياحتسسالاو ؛ ماظنلا ةداعاو ةدحولا ثعبب

 خيراتلا ددج امم ؛ ةئيبلا تايضتقمل ديدج نم
 8 ىلوألا هتريس ىرصم ا عمتجملل داعأو

 اذه ىف قارغجلا مقوملا رثأ نع امأو

 ناك دّقف + ىرصملا خيراتلا نم لوألا مسقلا

 ىندألا نلسبتلا ىداو تاقالع ىلع اروصقم

 تارجهلا هنم تلصو ىذلا « رواجملا ملاعلاب

 انيح ىداولا نم تالمحلا هيلا تجرخو ؛ انيح
 ةيندملا .ناولآ رصمو لدابت ىذلاو « رخآ
 ىلع غطي مل كلذ عم هنكلو « ةفاقثلاو

 ىلع خيراتلا لبح عطقي ملو « اهتراضح
 ةدودحم تارتف نم رثكأ ىف اهعمتحم

 ةيملاعلا ترهظو « ردنكسالا دهع ءاج املق

 عقوم ةميق ملاعلل تزري « اهيلا انرشأ ىتلا

 ةايحو رصم خيرات حبصأو « قارغجلا رصم

 ةيلحملا ةئيبلا امه نيلماعب نيطبترم اهعمتجم
 مث « ةيحان نم ةنانكلا ضرأ دراوم لالغتساو

 حلاصملا كباسشتو ماعلا قارغجلا عقوملا

 .ىرخأ ةبحان نم ةيوازلا ضرأ قوف ةيملاعلا

 نكي مل نيلماعلا نيذه.نم لك رثأ نكلو

 ع 0 ال 1 فاك . تارسألا دمع ىف مشن كلت جوشن

 نا اننحاا اس انت نم ضرلا ىلع نايحألا 3

 2 اذه ىف ةينآلا راودألا عبنتت نأ ةقيقحلا هذه

 ش . ماعلا رصم خيرات نم مسقلا
 د ةرشابم ردنكسالا دلهع دعب |

 :« ةيلخادلار صم دراوملالغتسا ميظنتي ةملاطبلا

 مكحتلل ةحلاص ةدعاق نوكت نأل رصم داذعاو

 ىراجتلا .لاضتالل مث « ةيملاعلا تالصاوملا ىف

 ةملاطبلا ادب العفو . قاطنلا عساولا قاقثلاو

 ةرادالا لئاسو. نيسحتو ؛ دالبلا ىشاعناب

 ةراجتلا قرطحتف وحن اوتفتلا مث . لالغتسالاو

 ةيقيرفا قرش ىلا رمحألا رحبلا قيرط اصوصخ .

 ثرو ام اذا ىتح . ملاعلا ىف ىراجتلا لاصتالا

 لالغتسا ىف اورمتسا ةملاطبلا كلم نامورلا

 ىلع امئاق نكي مل مهلالغتسا نكلو «قارغجلا

 مهف نم ةملاطبلا لالغتسا هيلع ماق ام لثم

 00 مقل ةرياسع ودوام هيلا دولا

 . مورلا دهع رخاوأ ىف هجئانت ترهل

 ىمالسالا ىنرعلا رودلا ءاج ملا ب

 د اوم رامثتساى لع تماق ةديدج ةضهن ترهظف

 قارغحلا مقوملا نم ةدافالا مث ؛ ةيل ىلا ةئيبلا

 نود تارتفلا ضعب ىفو ةعطقتم ةفصب ولو )

 . دمع ىف اميس الو « برغلاو.قرشلا نيب
 ةفاسقثلا زكرم اضيأ تدغ امك  كيلانملا

 ىمالسالا .دهعلا .ىف:ةرهاقلا تماقو « ةيمالسإالا

 هن .تماق ام هوجولا :ضعب .نم هبش .رودب

 ا ل
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 « ىنامورلا ىقيزغالا دهعلا ىق ةيردتكسالا
 نضتحا دق دحاولا قارغجلا عقوملا نآكت

 لكو ؛ نيفلتخم نيرصع ىف نيتفلتخم نيتفاقث
 « فلتخا دق رصمل ىفاقثلا هبجوتلا نأ ثدح ام

 ىف برغلاو لامشلا لهأ وحن ناك نأ دعبف

 ةيقب وحن حبصأف داع« ثامورلاو قينرغالا دهع

 قرشلا ىلا دتملاو ريبكلا .ىلبضألا طولا .
 لامش ىلا كلذكو.) ىقرثلا بونحلاو

 فالتخا عبت دقو . ىبرعلا دهعلا ىف ( ةيقيرفا

 رصع نم ماعلا ةفاقثثلا رهظم ريغت نأ هيجوتلا

 ةيفارفج فورظ ىف كلذ لك متو « رصعل
 . ديعب رثأ نم ىفارغجلا عقوملل امب لصنت

 نم ريغتو « ىكرتلا دهعلا ءاج مث - ج
 اونوكي مل كارتألا نكلو . رصم نوئش مهدبب .

 « نيدفاوك ال ةازغك اوتأ كارتألاف . برعلاك

 ىلا اهنوفيضي ةفاقث وأ ةراضح مهل نكت ملو

 اوراعتسا دق مه امناو + ىندألا قرشلا ثارت

 مهنأ امك . ةروهقملا بوعشلا ةفاقث مهسقأل

 ميلقالا ءانبأ فالخب ايسآ ةيلخاد نم اوتأ

 لاجرو لب ةادح اوناك نيذلا برعلا نم

 نأل قارغجلا مهتريزج عقوم مهأيه « لفاوق
 قرشلانيب ةراجتلاو لقنلا ىف مدقلا ذنم اولمعي

 اولحي نأ كارتألا عطتسي مل كلذل . برغلاو

 ةدافالاىفو « ةيراحتلاةطاسولا 2 برعلا لحم

 مهسفنأ اودجو ىذلا ىفارغجلا عقوملا نم

 ةيادب تقفتا نأ ظحلا ءوسلو . هل ةداس

 لئاوأ ىف ( ىندألا قرشلا ىلع ةيكرتلا ةدايسلا

 تافاشكتسالا رصع نم ( رشع سداسلا ثرقلا

 ءاجرلا سأر قيرط لامعتسا ةيادبو « ىربكلا .
 ىلا ةجاحلا نود دنهلا ىلا لوصولل حلاصلا

 نأ كلذ جئاتن نم ناكف ؛ ىندألا قرشلا قيرطإ

 | ةرانغللا خيرات (١ع) 5-ما

 قيرطلا ةسفانم ميدقلا قيرطلا عطتسي مل

 اذه لوط نم مغرلا ىلع « ديدحلا ىرحبلا

 نم مغرلا ىلع لب « هراطخأ ةرثكو « ريخألا

 رميو « رومعملا ملاعلا بلق ىثاحتي ناك هنأ
 ريغ اهضعبو © ىحص ريغ اهضعب قطانمب

 نم هلهأ نكي مل رخآلا اهضعبو ؛ فووعم
 . ركذي ءىش ىلع ةيندملا

 نأ ىلا ةراحتلاب رمألا ىهتتا اذكهو

 قرشلاو رصم تلخدف « رخآ اقنرط تذختا

 هتملظ ىف داز « ملظم دمع ىف ةماع ىبرعلا

 « ةيلحملا ةئيبلا رامثتسا لئاسو لامها

 . قارعلاو رصمك دالب ىف اهريخ راردتساو

 ىذلا « ثيدحلا دهعلا ءاج اريخأو ل د

 دقلو . ىلع دمحم مث ةينرفلا ةلمحلاب أدب

 ريغ ىجراخ لماعك ةيسنرفلا ةلمحلا تءاج
 غقوملا ةميق زاربا داعأو « رصم خيرات ىرجم

 وحن .ديدج نم راظنألا تهجتاف ؛ قفارغجلا
 ىتح . ةيوازلا ضرأ وحنو 4 ىندألا قرشلا

 ةداعاب ادبي نأ راتخا ىلع دمحم ءاج أم اذا

 تلوحتق « ةيلحملا ةئيبلا دراوم لالغتسا ميظنت
 ى اهمدختسا « ةحلاص ةبوق ةدعاق ىلا رصم

 وحنو قرشلا وحتو بونحلا وحن عسوتلا
 ناو « رواجملا ملاعلا ف هناطلس دتماف « لامشلا

 « ةانقلا تاعورشم لجأ دق ىلع دمحم ناك

 نم ةيلحملا رصم دراوم لالغتساب ىفتكاو

 ملاعلل ةبسنلاب ىفارغجلا اهعقومو « ةيحان

 . ىرخأ ةيحان نم رواحملا
 ةرئاس تناك ةيملاعلا لاصتالا ةكرح نكلو

 . ءىث اهفقويل نكي ملو « ىعيبطلا اهارجم ىف
 . ىبروألا ملاعلا راظنأ نويلبان ةوزغ تلوح دقف

 ىتلا ةميدقلا قرطلا وحنو « قرشلا بلق وحن

 ني ري



 5 عورشم قيفنت نكمب ملو

 : نيرحبلا نيب ىربلا رصم قيرط مادختسا نأو
 "العفو . كلذ قبس دق ناك رمحألاو طسوتملا

 احيردن ىرحبلا لقنلا لوحتو « ةانقلا: قش مت
 مول طار عمرو رمح

 .نصم نكت مل ىذلا « قارنجلا عقوملا اذه
 .. عيطتسقت .ثيحم .كسامتلاو ةوقلا نم فسألل

 اهروصع ضعب ف تلعف امك « هنم ةدافالا

 : ةقاسلا

 نم فرغت ام ىلا رمألا ىهتتاو
 اهتضهن صم هيف .تددج :ىذلا + ثيدحلا

 نأ كلذ عم عطتست مل اهنكلو « ةيلخادلا .

 0 نذل اهقيران ةنتب نوه
 رتشا « خيزاتلا كلذ ريطستف كرتشا دق

 0 قياس ىف لثمت

 ةعنملا نم هيف نكت مل تقو فو « فارغحلا

 ىذلا « ملاغلا اذه رظانت ثيحب ةوقلاو
 ىصعقأو برغلا ىصقأ ىف هحلاصم تكباشت

 أ قاللوتلا ةوقم وو

 لوقلا لمحن نأ نآلا انلواح نجن اذا

 فورظلا ةقالع نعو « ناسنإلاو ةييبلا نع

 قى ةيساسألا ةيخيراتلا , ثداوحلاب .ةيفارغحلا

 لينلا ىداو ) دالبلا هذه نأ دخن انتاف « رصم .

 رصم ضرأ نم لك قف طسوألاو ىندألا
 احرسمو « .اينغ.انطو لثمت تناك ( نادوسلاو

 ءاسقنا قارشبلا دوهج هنيف تريثأ احلاص

 - تعاطتسا *تاقلحلا ةلصتم ةقرع ةراضح

0000 

  دنملا ءارو امو دنهلا ىلا لبق نم ىدؤت تناك ش
 ةقيقحلا ى ةانقلا قش

 : اضوضخ « .صرفلل ازاهنتاو.« نمز ةلآسم الا

 | ميمص نم عبني مل « لبخد مكح

 هيف فلاحتو « بعشلا ةلالس .نم ردحتنا

 .ةامع انتاماشقتاو < .ةيلخادلا انتالكسشم :انتهلأ 1

 .:نتمأ ىهرومأ نم ملاعلا .ىف انلوح ىرجي
 0 نأوا ليقتبيو مسي نوكي 0

 ل 007 .٠ اتلوح نم
 وحتلا ٠ اذه ىلع لاحلا 2

 00 ىتح

 ش انخيرات

20 

 يح « ربعتسملا ىبنجألا عنف لجدا مكاحلا

 يتلا اهتانقو م ىفاتعلا اهنقؤنر 5 اهوكش

 . لامشلاب بونجلاو + برغلاب قرشلا طيرت
 قرشملا ىلا اهزونب ةروثلا هذه تدتما من

 0 ل ريخلا هزاع يمت ترعلا اوي وس

 0001 36 رامثتساو ةيلحملا
 ذوفتلاو ةرطيسلا نم قارفحلا مهعقوم

 ى كش نم سيلو . ىرخأ ةهج نم ىبنجألا
 هيف ددجتب دمع علطم ىف نآلا شيعن اننأ
 نا -- هيف ىبرعلا قرشلا حبصيو « خيراتلا
 لصاوتلاو ريخلا ىلا اليبس -هنآشو كرت وه

 8 ملاعلا ىرطش نيب حمسلا

 ةيفارغجلا لماوعلا

 : ىلع « نمزلا ىلغ ىقبت نأو رهدلا تاغت نأ

 ديزن ال « دوكر ثارتف ة.نم اهباصأ امم مغرلا

 ذدبنتم ىرضملا خيراتلا عبر ىلع اهعومجم ىف
 8 0م قاعد ةننس ) :تارسألا ةيادب

 170 قلا هيءانمجز لذا( هتسدساوأ) هسنخ ىلع الؤ

 ١ فافض ىلع ةرقتسملا ةيعارزلا ةراضحلا ةيادب

 ...٠ اذه نكي ملو . (ع.ق ه0. ىلاوح) لينلا
 6 قافتالا وأ ةفداضم ا ةحستت رازمتسالاو مدقلا



 اب ةريفو 0 ةيعارزلا م 00
 ئرهتلا لاصتالاو . رصم ريغ ذالن ىف عراضي 0

 ةيفارغجح نسا فاوت ىلع اثرت دق امه ان
 الباك رممقةليللا ما 3

 داكي ال

 م ىداولا ءازجأ فلتخم .نين روسيم نلهس

 قرفم رصم نم لعج .دقف « ىارغجلا .مقوملا
 لماوعلا هذه لك . نيضرألا ىقتلمو نيرحتلا

 ىف اضعب اهضعب لمكأو « ترفاشت دق.ةعمجم

 ايعش سانلل جرخأ ىذلا ؛ حلاضلا نطولا اذه -
 . ةيندملاو ةراضحلا قو ةايحلا ى.اةنرع

 نيترهاظم لامعا زاتنا نطولا اذه نا مث
 ىلوألا ةرهاظلا امأف . ةثلاث ةرهاظ امهيلعتستر

 ةيفارغحلا نطولا اذه فورظ نأ ىف لثمتتف

 ساسأقف . « ةدحولا » سانلا ىلع ضرفت تناك

 . دحاو اهردصمو « دجاو رنعم ضرأىف ةايحلا

 نوئش ميظنت نم ناكسلا اهينجب ىتلا ةدئافلاو

 رطخلا نأ امك « ةكرتشم ةعارزلاو ىرلا

 ..كرتسم ةنس لكى ناضيفلا هب مهددهتي ىذلا:

 ىداو نوكت نأب تضق ةعيبطلا نأ عقاولاو

 هلخاد ىف طئقرت «اذحتاو انطو ئندألا نلدكتلا 1

 « اهل اديب ضرع ىتلا ةريغضصلا :ناطوألا كلتا

 فو « ةليسولاو ةياغلا ىف هناكس نماضتيو
 نطولا كلذ ةمظع تلجت ذقو ..ءارضلاو ءارسلا

 « ةئيبلل ناكسلا اهيف باحتسا ىتلا تاقوألا ف 50

 ةيندلاو 3 ةامحلا ف ةدمحولا بابسألا .اوذخاف 2

 1 يعن ةيؤضلا املا اخ 0

 هلاصوأ تلخنا نيح ىلع « ةفاقثلاو ركفلاو

 هنس ناسنالا دعأاب امدنع هنوتش .تعضعضتو

 ترفانتو « سأبلا ذيانتف « هتئس تايضنتقم نيدو

 تدسفو « ةماعلا ةحلصملا تعاضو 6 ميلاقألا ْ

 عوتلا نم ىه رصم يف ةئيبلا نأ كلذ ؛ رومألا

 : ةقرفتم ةريغصلا ةيرشبلاتاعامجلا بلغب ىذلا.
 ةرهاظلا هذهلعلو . 0

 اهلوثم ؛. ثيدحلا خيراتلا ىف انمامأ تلثم دق

 . ديعبلا ىفاملا ىفو « خيراتلا ازوصع ىف

 قماشتلا نيف ةفالا ةرسعاظلا» امأو
 اذه ةيلينلا ةئيبلا تضرف دقلو ..لفاكتلاو

 ىلع مهرارقتسا ادب ذنم سانلا ىلع ماظنلا

 ىرورضلا نم ناكف « ميظعلا رهنلا فافض
 حاجن نامضل « اهقيسنتو دوهحلا ميظنتا

 ةسارحو روسحلا ةماقاىف ىعامجالا .دؤهجملا
 ماقت. ىتلا .بارتلا تاموك سيدكتو « ليتلا

 « ناضيفلا ىوتسم قوف ةيرصملا ةيرقلا اهيلع
 قفارم نم كلذ ريغو تاونقلاو عرتلا قشو
 هتئيب ةعيبطب رصم بعش ناك دقلو . ةايحلا
 ”تناكو « ةيادبلا ذنم الفاكتم ايماظن ابعش

 « ةيجس لماكتلاو ماظنلا ىعاودل هتباحتسا
 امنا رصم نأ قحلاو . ةعيبطلا اهيلع هترطف

 «ىضوفلا اهتمعو « اهناش فعضو « اهرمألتخا

 ىلع سانلا جرخ امدنع لامهالا اهداسو
 هذه تناك اذاو, . لفاكتلاو ماظنلاو ةدحولا

 ماوقألا نم انريغ ىلع قبطني امم ةدعاقلا

 . ىلع اهقايطنا ناف « ةثيدحلاو ةيندقلا .ممألاو

 . احوضو دشأو رهظأ ناك اندالب ىف ةلاحلا

 تبترت دقف ةريخألاو ةثلاثلا ةرهاظلا امآو

 يفا رغج لماعب تلصتاو « نيترهاظلا قيتاه ىلع
 ولا هيل هسا يت ا

00 0 



 نم ديعبلا ملاعلل ةبسنلابو « ةهج نم رواجملا
 حضي امم عقوملا اذه ناك دقف . .ىرخأ ةهج

 الابو وأ« رواجملا انلماعلو رصمل اريخ نوكي, نأ

 اهيف تمصعتسا ىتلا روصعلا ىفق . اعم امهيلع

 عم اهطبارتب تكستساو م اهتدحوب دالسبلا

 ايسسآ برغ ىف ريبكلا ىبرعلا نطولا يفق.
 ةراضحلا ترهدزا اهقرشو ةيشرفا لامشو

 نم « هلك ملاعلا داقأ لب « نطولا اذه دافأو

 ىتلا :رولضعلا قو. فارغجلا مقوملا اذه

 « ىضوفلا تمعو ؛« ةديحولا اهنف تلختا

 اهدوجو رصم سرامت ملو.؛ تالصلا تخارتو

 « ريبكلا ىبرعلا نطولا ءاجرأ نيب لصو ةزمهك
 ةازغلا اهيلا ىعسو نوعماطلا رصم ف عمط

 ةيش ىلا مهعامطأ تدتماو « ضرألا ىصقأ نم

 اهرخسس ةادأ رصم تراصو « ريبكلا نطولا

 اهدراوم لغتسي امك « اهعقوم لغتسيو ملاعلا

 « انهلوح نم ىبرعلا قرشلا ةيقب دراومو
 خيراتو اهخيزات هجوب نأ هلك كلذب لواحيو

 خيراتلا اذهب فرحنت ةهجو ةيورعلاو قرشملا
 . نيح ىلا ولو ىعيبطلا ها رحم نع

 ملاعملاو هل انضرع ىذلا خيراتلا نكلو

 اهاتضرعتسا ىتلا ةيخيراتلا ثادخألل ىربكلا

 ةاحلا نأ :انملعت ©« ةيفارغجلا اهعاضوأ ىف

 امهلو ضأ امهل قرشملاو رغم ىف ةراضحلاو
 دق ميلقالا اذه ىف بيطلا تبنلا ْنأو « ةديعبلا

 لدنتعي نأ ثبلي ال هنكلو « حبرلا هب ليمت

 . ديجملا خيراتلا اذه لك ناك دقلو . ميقتسيو
 هتريس قرشملاب دوعي :نأ ىلع ادبأ ارداق

 هفقوت دعب « دوعي نأ ىلع لب .. ىلوألا
 ةمجو ةيناسئالاو هلهأب هحتيف « هفارحنا وأ

 .طيارتلاو لفاكتلاو ةدحولا قيرط ىف ؛ قحلا

 دس م دلل



 راع ىفطصم ْزاَنسرلا

 . ةمدقم.

 " اهتآشنو « ةيخيراتلا تاراضحلا مهف نا

 احضاو نوكي نأ نكمي ال « اهروطتو
 . تاراضحلا هذه تامدقم تفرع اذا الا

 ردقت ىهو « رصم .ف ةيخيراتلا ةلحرملاف

 ةسنلاب ةريصق ةدم ىه « ةنس فالآ ةسمخب

 حطس ىلع رهظ نأ كنم نانالا خيراتل

 . ضرألا

 ةلحرملا ىف تامدقملا هذه دجن نحنو

 ىتلاو « ةباتكلا روهظ تقبس ىتلا ةليوطلا
 ذه قفنت . خيراتلا لبق ام رصعب فرعت

 هل ردقي ىذلا « عبارلا نمزلا عم ةلحرملا

 فصن نيب حوارتت ةدم ايحولويجلا ءاملع

 نأ نآلا هيلع قفتملاو . ةنس نويلمو.نويلم

 ؛ عبارلا نمزلا لئاوأ ىف ناك ناسنالا روهظ

 ثادحألا رصاع ناسنالا نأ كلذ ىنعمو

 « نيسوتسويلبلا رصع ىف ىريكلا ةيخانملا

 فى هرقهقتو ديلحلا مدقت هلالخ .دهاشو

 انايحأ راظمألا لوطهو. « ةيلامسثلا ميلاقألا 1

 ءارخصلاو رصم ى ؛ ىرخأ انايحأ اهسابحتاو

 لاوحألا رقتست نأ لبق كلذو « ىربكلا

 . تاهحلا كلت ىف امئاهن ةيخانملا

 روهظ ءدب ديدحت بعصلا نم ناك املو

 ءوض ىف « ضرألا حطس ىلع هطاشنو ناسنالا

 انتسارد ساسأ ناك ؛ ةيلاحلا انتامولعم

 ناسنالا ناك ىتلا ةيرححلا ةحلسألاو تالآلا

 ناسنالاو . ةملتخملا هنوئشىف اهمدختس لوألا

 عناص ناسنالا وه انتسارد ق هدصقن ىذلا

 نكمي طقف ساسألا اذه ىلعو . تالآلا كلت

 رصع ىف رهظ دق ناسنالا نأب لوقلا

 تالآلا ىلع ءاملعلا رثع دقو . نيسوتسوبليلا

 . ليوط تقو ذنم رصم ىف اهوفرعو ةيرجحلا
 « اهناش لمهأو « ةلوهجم تبقب اهتيمهأ نأ ريغ

 ملو « اهلوح نم كشلا ءاملعلا ضعب راثأو

 لثمت اهنأو « العف ناسنالا لمعنم اهنأب اونمري

 . برق دهع ذنم الا « ىلوألا هتراضح اقح

 تاقبطلا ىف ءاوس « ىرخأ دالب ىف تدجو دقف

 نم اياقي اهعمو ؛ تاراغملاو فوهكلا ىف وأ

 نأ ظحول مث . ةميدقلا تاناويحلاو تاتابنلا

 تامهحلا فلتخم ىف « ةيئادبلا لئابقلا ضعب

 اهمدختسن تلاز امو « اهعنصب موقت تلاز ام
 . اذه انموب ىلا

 دس نر ع



 ةدودحمق خيراتلا لبق ام. رصع ةياهت مآ
 تاهجلا لك ى ادب مل ىهو « ةباتكلا روهظب
 لبق رصم ىف تأدب دقف . دحاو تقو ىف
 كلذ دعب نانويلا فو « دالبملا لبق مب. 0
 ابرؤأ برغو امور ىفو « ةنس ةئامسمخو نيفلأب
 رصع ىف شيعت ماوقأ تيقبو. « ةدمب كلذ دعب
 خيرات اهل نوكي نأ نود ىأ « خبراتلا لبق ام

 ةيئادبلا اهتايح ابحت ء نودم

 . اذه

 ةيسنلاب « خيراتلا لبق ام رصع نا انلق اذاو

 دقق ©« ساحتلا رصع لالخ ىهتتا دق 6 رصل

 كلذكو « رصعلا كلذ لالخ ايرو؟ ىف رمتسا

 نارصعلاو م زتوربلا رضع لالخ

 ف ىخيراتلا رصملا ميمص نم امه ناريخألا
 .رصمأ

 دنتعت ةيخيراتلا ةراضحلا تناك اذاو اذه

 « ةنودملا تادئتسملاو شوقتلا ىلع اهتسارد ىف

 ىلع ذمتعت خيراتلا لبق اممرصع تار اضح ناف

 ةحلسألاو تالآلا نم لوألا ناسنالا هكرت ام
 ىلعو ؛ اهمدختسي ناك ىتنلا ةفلتخملا تاودألاو

 امك « ناويحوتابن نم هكرت ىذلا ءاذغلا اياقب

 نزاخملاو دقاوملاو نكاسملا لالطأ ىلع دمتعت

 هذه نمو . هاتوم اهيف نفدي ناك ىتلا رياقملاو

 لصحن اهكرت ىتلا نفلا رهاظم نمو « اعيمج

 ٠ ىحاونو هتشيعم قرطو هئايح نم ةروص ىلع
 ةيجولويجلا .تاساردلا نا مث . هطاسفن
 ةيحان نم ةروصلا هذه مت ةيقارعحلاو

0 

 تملك ىلا ةيعيبطلا فورا

 .اموي ىلا ىلوألا

 توب 0 ةريصُق ٠

 '.. . ةيخنراتلا ةراشحلا دعاوق

 ْ رثؤتو « هب طيحت

ا كلت ناك قادع
 00 تادسسمل

 -رصم ىف خيراتلا لبق ام رضع تاراضح ميسقت

 ْ :ةيتألا ماسقألا ىلا

 : ميدقلا ىزجحلا ربصعلا تارافشش دعا

 آدبتو ؛ ةليوط ةدم هنم ىلوألا ةلحرملا لغشتو

 دل ويل رصب ثنا لك اسال ةلحرلا

 ثدح اس ةريخألا يد

 ىلا رصعلا اذه مجريو 5 ةديدج ةيرشب

 :.ةنبس ىلاوح ىهتنيو 4 اسرق ةنس 1

 0 دالبملا لق 0-2

 :ةطساولملا ىرمحللا نصنلا تارانطعي تحاب

 ةئلس نيب ام ىلا عجرت و » ةريصق اهتذمو

 . دالبملا لبق م٠٠66 ةلسو !ءرءء+

 ١ ثيدحلا حلا جلا ارا ع ع : ْ

 ةعارزلا راكتبا ىلا تدأ ئتلا اهتروش ريصو

 ءاسنشو راخفلا عنصو ناويحلا سانكتساو

 ١ ةلوقصملا ةيرجحلا تءالآللا روهظو نكاسملا 4

 9 ةنَسو "وهوه هن نيب ام ىلا عجزت ىعو

 . دالبملا لبق ةوعم

 +. تارشألا لبق ام رضع تارابضح س ؛ -

 117 ىلا_عجرقو « ساختلا ما دختنلا عه قفتت ىنهو:

 0 ايلالخ تيسرأ دقو « ةاليملا لبق 45+ ةنس



 لولا ' ةيزاشحلا ةلحرملا هديه دمت 220
 اهدشأو « ةيرشبلا خيرات ىف اعيمج لحارملا .

 مضخم ناك هنأ كلذ . ناسنالا ىلع ةوسق
 لئاسولاتناكو « عوضخلا لك ةعيبطلاناطلسل“ 1

 ركش_ نأ هيلع ناكو ؛ ةدودجم اهكلمي ىتلا

 ؛ ةيناتلا ةقيطلا فو روب ةينيف وحب نك
 ىلا شيعت ىتلا ةرساكلا.تاناويحلا طخ: نمو
 تاعامجلا ةاسحو . ةلوص موحت و هزاوج

 ناك دقف . ةنومأم نكت مل ىلوألا ةيرشبلا
 ىمح ىف وأ « ءارعلا ىف لوألا ناسنالا نشيعن
 « هتوق نع اثحاب « الوجتم ادئاص ء نوغيضلا

 ةرساكلا تاناويحلا تناكو-. هقزر ءازو ايعاس“::
 ىلع لوصحلا ىف هسفانتو 4# ديضلا: هعّزاتت
 ىف ردقأو « هنم دشأو ئوقأ ىه ذا « هتوق
 ' . اهصانتقاو ةسيرفلا ىلع ضاضقتالا

 نم مرح دق ناك اذا ناسنالا نأ ريغ

 ءارفلاك ؛ ناويحلا اهب عتمتي ناك ةريثك ايازم .
 ىف ةعرسلاو « رطملاو دربلا نم هيقي ىذلا
 فيك فرع دق هناف « ةشطابلا ةوقلاو ؛ ةكرحلا

 فيكو « هضارغأ ىتش ىف ةيلوألا داوملا لعتس

 ناو . ةئيبلا فورظو قفتن امب هتانيح مظنن
 هرايتخا نسحو « ةيرجحلا تالآلا هعنص
 اهدادنعا ةقيرطو « اهعنصل ةيسانملا ةداملل

 . كلذ ىلع ليلد ربكأ ىمل اهمادختساو

 ين .ديسملا

 ميدقلا ىرجحلا رصعلا لالخ ديصلا ناك

 .اذنهو « ناسنالا توقل ئسكرلا زندعحصلا

 «رافثو روذج نم هغمجب ناك امن ىلا ةفاضالاب 0

 ةراضح نع انتامولعمو : قادنضأو ةهكافو 3

 ميدقلا ىرجملا رطعلا تاراضخ 0 2

 2 م هتالآو هتحلسأ ةسارد نم انثأت رصعلا اذه

 اننأ امك « هتافلخم رئاسو هتالوكأم اياب نمو

 روصلا نم « رصعلا رخاوأ ىف « اهيلع لصحن
 ىتلا ىهو « روخصلا ىلع ةروفحملاو ةنولملا

 ىتلا تاراغملاو فوهكلا ناردج ىلع اهكرت
 روصلا هذهو . انكسم اهنم ذختن ناك

 . رصم ىف ةردانو ةليلق موسرلاو

 ةيرجحلا ةحلسألا مدختسي ناسنالا ناكو
 هذه ةيمست تأآشن انه نمو « ديصلا ىف

 حالس مهأ ناكو . ةيرجحلا روصعلاب روصعلا
 مهأ نم دمت ىهو « ةيوديلا سأفلا هدب ىف

 رشتنم اهلامعتساو + ةراضحلا هذه تازيمم

 مظعم فو رصم ىف اهدجنف . تاراقلا بلغأ ىف

 تاهج ضعب ىف اهدجن امك « ةيقيرفا تاهج
 ناسنالا نأ هيف كش ال اممو . ايسآو ابروأ
 نأ لبق بشقخلا نم تالا مدختسا دق لوألا

 باشخألا نأ ريش « رجحلا تالآ مدختتسي

 انك اذه لجأ نمو « نمزلا عم ىلبتو كلهت
 . رثأ ىلع اهل رثعن ال

 ةريخألا ةلحرملا ىف ناسنالا مدختسا دقو

 ماظع نم ةعونصم تالآ رصعلا اذه نم
 تاودأ نيب نم ناكو « اهنورقو تاتاويحلا

 ةيرحلاو مهسلاو سوقلا اهكلبي ىتلا ديصلا
 دكاصلا ننفت ىلع ةريثك ةلدألاو . 2) فاطخلاو

 قوسب ناك انايحأف « هتسيرفب عاقبالا ىف
 « اهدعبت ارفحو « اهميقي دئاصمىلاتاناويحلا
 انايحأ ديصلا ف كابشلا مدختسي ناك امك
 ندنيق تاناويحلا دولج سبلب ناكو 3 ىرختأ

 نم ببدم حالس .ىلع ارتلجنتا ىف رثع )١(

 ٠ ةبرحل ةياهن كش ريغ نم مدختسي ناك بشجلا
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 نم بارتقالا نم نكمتيل ماعنلا شيرب هس
 ضعب تلاز امو . ةلوهس اهصانتقاو هتسيرف

 مدختسقت «.نمشوبلاو وميكسالا لثم «لئابقلا

 انموي ىلا تاناويحلا ديص ىف ليحلا هذه

 اذه

 كناك سكلا بر لدغ ةلاوط ذلو
 ىبرغو ةيقيرفا ىلامش ىف ةرازغب لزنت راطمألا

 ديلجلا ناك ىذلا تقولا ىف كلذو « ايسآ
 ١ تاراقلا ىلامش ى ةريبك تاحاسم ىطغي

 تقولا كلذ ىف لينلا ىف ءالا ىوتسم ناكو

 راهنأ نع ةرابع ةيوارحصلا فنايدولاو ه ايلاع
 ضفخنم ألمت ةريبك ةريحب ةمث تناكو « ىرحت

 امك ؛ اهئامب ضيفت تاحاولا نويعو مويفلا

 ويمنتو.# ةبضهلا حطم و سكي بشعلا ناك
 شيعب ناكو « اهناكرأ نم نكر لك ىف راحشألا

 نم ناعطق ةمئالملا ةيتابنلا ةئيبلا هذه ىف

 نالزغلاك « ةفلتخملا ةيسثعلا تاناويحلا

 « ماعتلاو فارزلاو. ةليفلاو لتابتلاو ءابظلاو

 ؛ ةيشحولا مانغألاو ناريثلاو ريمحلا كلذكو

 ةرساكلا تاناويحلا ضعب ىلا ةفاضالاب كلذو
 موسر كانهو . بئذلاو .عبضلاو دسألاك

 لبج ىف « روخصلا ىف ةروفحم .ىرخأو ةنولم

 رصم ىبونج قو « ةيبرغلا ءارحصلاب تانيوعلا
 لثمت « رمحألا رحبلا لابج ىو « ةبونلا دالبو
 . اميدق ديصلا ةايح لثمت امك تاناويحلا كلت

 فافجلا هيف داس رصع كلذ دعب ءاج مث

 لاوحألا ترشتتاو راطمألا تسيحناو

 ةريخألا ةلحرملا لالخ كلذ ناكو « ةيوارحصلا

 كلذ ىف رصم ىف ناك هنأ ىلع ةلدأ كانه )١(

 لولسح لبق كلذو « ناريطم نارصع تقولا
 + ايئاهنأ ةيوارحنصلا لاوحألا

 ىوتسم طبهف . .ميدقلا ىرجحلا' رضعلا نم
 « ةيوارحصلا ثايدولا تقفحو « هيداو ىف لينلا

 رجهو « وبمأ موكو مويفلا انتريحي تشمكتاو

 هتالآ هءارو اكرات « ىلوألا هنطاوم ناسنالا

 ءىثلا انفرع ثا هذه نمو 28 هتحلسأو

 نعو « هتار اضح نعو ناسنالا اذه ن ء ريثكلا

 . اهيف شيعي ناك ىتلا 3 ةئيبلا

 ةيراضحلا لحارملا
 ميدقلا يرجحلا رصعلا ىف

 ىف ميدقلا ىرجحلا رصعلا ةراضح قيس
 ماق دق ناسنالا نأ ضعبلا دقتعي ةلحرم رصم

 اهتفرع هير رحح ةحلسأ لوأ عنصب اهلالخ

 ) تالآلا هذه نأ ريغ . 01 ةراضحلا

 اذاو . ةياغلل ةردان ىهو 4 عنصلا ةنقتم ريغ

 نأ كلذ ىنعم ناك ناسنالا لمع نم اهنأ حص
 نمزلا لبق ام ىلا مجرب لوألا ناسفالا خيرات

 . عبارلا ىجولويجلا

 تاراضح خيراتلا لبق ام ءاملع مّسق دقو
 : لحارم ةدع ىلا ميدقلا ىرجحلا رصعل

 دقلا ىرححلا رصعلا ةزاصضح ب

 ةتالذك بيستو اهمدقأ ىهو : لفغسأل

 ىه سأفلا هذه نأل , ةيوديلا سأفلا ةراضحب

 . (١لكش) رصعلا كلذفف ةيرجحلاتالكلا مهأ
 . اعساو اراشتتا ةرشتنم ةراضحلا هذه دحنو

 ضعب .ىف ذخأت اهارن راشتنتالا اذهل ارظنو

 ايلجم اعباط تاهجلا

 ىف شيعي ناكو ؛ رانلا مادختسا ةقيرط اهلالخ
 داعب وطور سرت نيلي ار خادم

 ناسنالا فرع دقو .

 )١( تالآلا رجف ىأ «ةيتلويألا تالآلاب فرعت ,
 ةيرجحلا ٠

 مدس و



 ميدقلا قرصحمخلا رصعلا ةراضح دل ا ؟

 تالآلا ىف عونتب زاتمن ىهو : طسوألا

 هذهقو . ةميظعلات الآلا عنص ءدبو ةيرجحلا

 « رباقملاو دقاوملل راثآ ضعب ىلع رثعن ةلحرملا

 ةرارحلا ةحرد ىف طوبهب اهخانم زيمتيو

 . ةقباسلا ةلحرملا عم ةنراقملاب دربلا دادتشابو

 ميدقلا ىرصحلا رصعلا ةراشح مم ولا

 كلذ تاراضح ثدحأ لثمت ىهو : ىلعألا

 ةميظعلا تالآلا تاعانصترشتناو « ةصصختم

 هذه ىف ةريثك رياقملاو دقاوملاو

 . هتورذ ىلا ىئادبلا نفلا لصو اهيفو.« ةلحرملا
 . تقثارأو

 6 هفافحلا دادزيو « رطملا لش ذخآ اهلالخو

 لحارملا نم ةلحرم لك ىف ءاملعلا زيم دقو ْ

 كلذو « ةيوناث ماسقأ ةدع ةقاسلا ةيراضحلا

 ( ةيسايعلا إل لفسالا ميدقلا ىرجحلا رصعلا اهب زاتمي ىتلا ةيوديلا سسأفلا ١( لكش )

 تاناويحلا عونو ةحلسألا عنصنف ساسآ ىلع

 سانجألاو تالالسلا تروطت دقو . ةدئاسلا

 اروطت ميدقلا ىرجحلا رصعلا لالخ ةيرشبلا
 دوحوب نايلوألا ثناتلحرملا ام: اريبك

 «لاتردناين»سنج ةصاخبو ؛ ةيئادبلا سانجألا
 ميدقلا ىرجحلا رصعلا ةراضح بحاص
 روهظب زاتمتف ةريخألا ةلحرملا امأو « طسوألا

 اهاكم يدا لو تا وسل راك
 . ةيلاحلا تالالسلاو سانجألا ةياهنلا ف

 ميدقلا ىرجحلا رصعلا ةراضح لمتشتو

 : نيمسق ىلع لفسألا
 :©7ةيليقب لا وأ«( 77ةيليشلاةراضحلا - ؟

 دقو ؛ نآلا اهيم سي نأ ضعبلا لضفي امك

 (0288ع1168 ىميسي ناكم ىلا ةيسسسن فلل

 * سيراب نم برقلاب
 ها 6 ء9211] 6 ىمسس ناكم ىلا ةيبسن 2

 ٠ اسنرف لامش ىف

 0 ا



 لامس .ىف نيناكم نم رمألا لوأ ىف تفرع
 . ةراضحلا هذهل امهينسا ايطعأ 2 اسنارف ىقرش

 نايا, ليعتاو دار راح عاتب نينا نحو

 5 + جربلديه

 1 دقو : 00 ةلونستألا ةراشفحلا 2

 فرعي ناكم ىق:كلذك اسنرق ىف ًاهنع فشك

 اع زاتمت ىهو 4 6« وخاف يا

 ..اعون دراب

 ناسنالا مدختسا نيتراضخلا نيتاه قو

 . كلذك مدختسا امك ةيوديلا سآفلا لوألا
 5 اناظشلا نم ةعوتصم ةفلتخم تالا

 ميدقلا ىرصحلا رصعلا ةراضح امأ

 ةراضحلاب رصم ىف فرن ىهف « طسوألا

 .نم .ترقلاب. « .اولقل .» ةمسن فيل ةيزاولقللا

 ةراضحلل ةرصاعم ةراضح ىهو © سراب
 ةراضح ىه ةزاضحلا هذهو . ةيريتسوملا

 ناسنالا ذخأ دقو . روهتتلا لاردإ اهددابتإ

 نع ثحتبي ةلحرملا كلت : لالخ ايروأ برغ ف

 ىذلا ديدشلا دربلا نم هسفن ةءامحل ةليسو

 نم ةياهنلا .ىف ذختاو « ديلجلا مدقت نع شن
 ةراضحلا زاتمتو . ةاتكسل نا فوهكلا
 ةقرطب اياظشلا نم تالآلا عنصب عصي ةيزاولقللا

 . ةصاخ

 رصم نأ ةقباسلا تايمستلا نم نيبتيو

 ميلقا نم ءزج نيتلحرملا نيتاه لالخ ىف تناك
 تقولا كلذ ىف اهتاعانص نآو « ريبك ىراضح

 عهتصع - قعطعت] ىمنس ناكم ىلأ ةبلسن غ١)

 ْ ٠ اسئرف لامش ىف
 1مم ىمسمي :قناكفا ىلا ةيسن (9

 ىضاملا ىف اهيلغ قلطي ناكو < سيراب نم برقلاب
 ةدلنو © ةيرصملا: ةيريتسوملا .ةراضحلا مسا
 3 00 اسنرف ىف دجوت ا ة1هدجدانع#

 رجحلا تاعانصلا. نع فلتخت نكت مل م
 1 صاخأ هحاوب لوقلا ذه قبطتيو 6 ةينروألا

 . لفسألا .ميدقلا ىرجحلا رصعلا ةرابضح ىلع

 ىرححلا نصعلا نم ءادتباف < كلذ عمو

 اهاجتا هةحنت رضم .ىرأ 4 طيسوألا ميدقلا

 « اهناريج نع فلتخت تذخآو « اصاخ اير اضخ“

 . ةحلسألا عنص ةقيرط فى « نيطسلف ةصاخبو

 : ةلحرملا كلت ةباهن فو (؟ لكش) تالآلاو

 اهعناط رصم .ىف ةيزاولقللا ةعاتلل عيبصأ[
 : صاخلا ىلحملا

 ىلعألا ميدقلا ىرجحلا رصعلا فو
 « حوضولا لك احضاو كلذ رهظي ه (م لكش)

 الو « ةيرصملا ةراضحلل ةيلحملا ةغبصلا زربتف
 غ2 ايروأ ىف ةفولأملا ةيزاضحلا لخارملاب ىقتلت
 تفشتكا ىتلا « ةيليبسلا ةراضحلا دهاشت لب

 ف وبما موك نم برقلاب « ليبسلا ةيرق ىف
 ءارحصلا ىف ةجراخلا ةراضحبو « لينلا ىداو
 ةلحزملا كلت لالخ رصم ترثأت دقو . ةيبرغلا

 ى ةلثمم « برغلا نم تتأ تارثؤم ضعب
 ىبرغ لامش ىف ةفورعملا ةيرطاعلا ةراضحلا.

 ىتح ةراضحلا هذه ترشتتا دقذ . ةيقرفا

 دادزا ىذلا تقولا ىف كلذو + لينلا ىداو

 . ةيوارحصلالاوحألا دوستت أدبو فافجلا هيف
 نوظفتحي اورمتسا ةجراخلا ناكس نأ ىلع
 ةعانصلاكلتتناك ناو « ةيزاولقللا مهتعانصب

 اذه لجأ نم . اعيرس روهدنت تذخأ دق

 0 ةيرتلوسملاو ةيساينزوألا تاراضحلا 2232(

 . ٠ .يضعلا ةراضح نم لحارم اعيمج ىهو ةينيلدجملاو
 . نم ةقتشم ءامسمالاو ٠ ىلعألا ميدقلا :ئرجحلا
 هدم اياقب اهيف تفشتكا اسنترف ىف نادلب
 تلا ىلع ىهو < .تاراسنقحلا

 ,آ3 سم كعاقع ََق تاع فق

 : 0 يام ىلاوسعل



 ( تنمرأ) طسوألا ىرححلارصعلا نم ةيرجح تالآ (١؟ لكش))

 ةقباس ةيرطاعلا ةراضحلا نأ نيريثكلا 2 ةيزاولقللا ةعانصلا ةعانصلا كلت تيم
 .ةلسسلا ةراضحلل ةجراخلا ىف ةرمتسم تيقب دقو « ةروهدتملا

 ةيوناثلا لحارملا ىنآلا لودحلا نينو دنع دقتعملاو . صاخلا ىلحملا اهغباط لمحت

 : رصم ىف ميدقلا ىرجحلا رصعلا تاراضحل

 ٠ ةجراخلا .تاحاولا ىلا ةسنا )١( 2( قدا )نصف

 © لكش) 0
 ز

1 



 .اهمادختسا ق 0 ةلسألاو تالآلا

 ةيربحلا لسا تالا تفضو

 شارغألو ايد ىتلا' ةفيظولا لع ايرعا

 شعب دوجول ناكو . اهلجأ نم تصصخ ىتلا

 ا شيعت تلاز ام ىتلا ةيل ةيئادبلا . لئابقلا

 ىف ة ةريبك ةيمهأ « رضاحلا تقولا يلا ”ةرطفلا

 « ةيرجحلا تالآلا نع رينشكلا ء ءىثلا مهف

 . ىلوألا هدوهع ىف لوألا ناستالا تاعانصو

 - < ةفلتخملا ةحلسألاو تالآلا نأ كش الو
 ةديلو تناك « اهلاكشأو اهعاونأ ثيح نم

 ناسنالا ناك دقف . لوألا ناسنالا تاجايتحا
 رتبو ناويحلا لتقل تالا ىلا ةجاح ىف دئاصلا

 ةيوستل. ىرخأ تالكو « هدولج عزتو هئازجأ

 « حمرلا اصع داذعاو مظعلاو بشختلا عطق

 ىرخأ ضارغألو ؛ دولجلا نم سبالملا عنطو
 دادعاو ؛ ضرألا نم روذحلا جارختساك ةريثك

 . ناويحلا اهيف عقوي دياصمك تارفح

 اهتءاهنب « ةيوديلا سافلا نأ رهاظلاو
 2 مدختتست تناك < عطاقلا اهدحو « ةببدملا

 « دئاصلا كلذ ةايح اهبلطتت ىتلا ض ذا رغألا ىتش

 ىتلا « ةريغصلا اياظشلا مدختست تناك امك

 ا ل نم لصفنت

 طبشاكملاو ريطاوسلا عنص ناك مث . ةيوناث

 نم ىك ناكو + ةلسرلا سف اف قالا

 طسوألا .ميدقلا ىرجحلا 9 قو

 ناك ؛ اياظسشلا نم ةضاخ تعنص تالآ ترهظ

 ىصع فارطأ ىف تبشي « كش ريغ نم اهضعب
 ضعبلان أك امئيب « بارحلا دادعال بشخلا نم

 حمرلل اسأر مدختسي ىكل دعي « رخآلا

 ميدقلا قىرخحلا 0 ثاسنا عتص دقو

 2 تاتحملاو لاصتلا نم ةفلتخم اعاونأ ىلعُألا

 راتوألا عزتل ها ةكلان أو 3 ) ليمازألا 0 0

 اهمادختسال « اهموجلو تاناويحلا ماظع نم

 دولج نم ةعونصملا هسيالم ةكايح ف اطويخ
 ىدملا اهتفيظو ىف لاصنلا هبشتو . تاناويحلا

 ةيلمع ف ةريبك ةدئاف تاذ ىهو « ةثيدحلا

 . باشخألا فارطأ ةيوستو دولحلا خلس

 ىف موقت ( ليمازألا ) تاتحملا تناك كلذك

 هب موقت ىذلا لمعلا سفنب رصعلا كلذ

 ةيسفخلا تاعانصلا ىف ؛ ولا ليمازألا

 تالا عنص نأ معقاولاو . ةفلتخملا ةيمظعلاو

 دعب الا رشتنت مل « نسلاو نورقلاو ماظعلا نم

 رصعلا .ىف ةيداعلا تالآلا نم تحملا حبصأ نأ

 رشتنت كلذ دعب تذخآف <« ميدقلا ىرجحلا

 ماهسلا فارطأو فيطاطخلاو بقاثم لا ةعانص

 فيطاطخلا تناك اذاو .ةفلتخملا ديصلا ةحلسأو

 رئاسو كمسلا ديص ىف تمدختسا دق

 كلذك مدختست تناك اهناق < ةيئاملا تاناويحلا

 ةعانص دمتعتو . ةريغصلا تانارومحلا :ديص ىف

 اهنورقو تاناويحلا ماظع ىلع فيطاطخلا

 . صاخ هجوب

 8 ةعانصلا نفو ةلواآلا ةداملا

 فى ةفلتخملا راجحألا ناسنالا مدختسا

 راجحألا كلت مهأو . هتحلسأو هتالآ عنص

 هتيالصل ارظن كلذو « ناوصلا اهلضقأو اعمج

 ناوصلا دجويو. . هليكشتو هدادعا ةلوهسو

 . ةيريجلا روخصلا تاقبط نيب ةرثكب رصم ىف
 ءابصح لكش ىلع دوجوم وهو ؛ ةيريشابطلاو

 مس ع8 مدلسب



 اهتفرج ىتلا بساورلا ىف كلذكو « نايدولا ف .

 كلذك . ةفلتخم نكامأ فاهتبسر أو « اهمامأهايملا .

 لثم رجحلا نم ىرخأ اعاونأ ناسنالا مادختسا

 ضعبو « تيزتراوكلا رجحو ىلمرلا رجحلا
 ناسنالا دمتعا دقو . ةبلضلا ةيرانلا راخحألا

 راوجب « رمحألا لبجلا ةقطنم ىف ميدقلا :

 رصجحو ىلمرلا رجحلا ىناسع ةرهاققلا

 ةقطنملا هذه ىف دجوت تناك دقف . تنزتراوكلا

 ىتلا تاروفانلا ضعب « ديعتلا ئضاملا ىف

 تيزتراوكلا رجح نم لتك ىلا لامرلا تلوح

 ىف لوألا ناسنالا اهمدختسا « رمحأ نول تاذ:

 ىرجحلا رصعلل ىلوألا لحارملا ىف هتالآ عنص
 دق ةقطنملا كلت ىف ىرخأ نكامأ ةمثو . م

 تالآلا عنصل عناصم لوألا ناسنالا اهيف ماقأ

 ءام نويع نم بيرق اهمظعمو « ةيرجحلا
 نم ةريثك اياقب ىلع اهيف رثعن انلز امو ؛ ةميدق
 بيعل تكرتو تلمعأ وأ اهعنص متي مل تالآ

 ىرجحلا رصعلا ىف « وبما موك ةقطنم ىو
 زتراوكلا راجحأ تمدختسا « ىلعألا ميدقلا

 « تيزتراوكلا عم بنجىلا اينج ؛ تيرويدلاو

 ددقلا

 نم عاونألا هذه لك زيمتتو « تالآلا علص ف

 اهتيوست بعصي ثيحب « اهتيالص ةدشب راجحألا
 مدختسا كلذك . اهنم تالآ عنصو اهليكشتو
 نم عون وهو.« ضيبألا قيقعلا رجح ناسنالا
 هناولأب زيمتو ؛ فافش فصنو عمال اكليسلا

 تاناويحلا ماظع كلذك تمدختسا دقو

 ةصاخبو « تالآلاو ةحلسألا عنص ف اهنورقو
 . ميدقلا ىرجحلا رصعلا نم ةريخألا ةلحرملا ف.

 اهلوصأ اهل رححلا نم ةحلسألا ةعانصو 0

 نم تالآلا ةعانصل نأ امك ؛ صاخلا اهنف اهلو

 ةلآلا عنصت انايحأو . كلذك اصاخ انف ماظعلا

 اناظش لصف كلذو « ةيرخصلا ةاونلا نم

 عم ةقفتم ةلآلا جرخت ىتح اهيهجو نم ةعبانتنم
 ةيوديلا سوؤتفلا سوءرو . بولطملا لكشلا
 لمهت ةلاحلا هذه ىفو « عونلا اذه نم ىه

 ىف مدختسق وأ « ةاونلا نم ةلوصمملا اياظشلا

 طلست ىرخأ انايحأو . ةفلتخم ضارغأ
 « ةصاخ ةينف ةقيرطب ةاونلا ىلع تابرضلا

 اياظسشلا لصعفل كلذو « ةزاتنم ةرامهمبو

 ىلا لوحتو اياظشلا كلت بتذهت. مث ؛ ةبولطملا

 ةليوطلا اياظشلا نمف . اهيف بوغرملا تالآلا
 عنصت ىرخأ عاونأ نمو ؛ لاصنلا عنصت الثم

 فارطأو حامرلا سوءرو تايبدملاو طشاكملا

 . اذكهو تاتحملاو ماهسلا

 ىتلا ىه نيهجولا نم ةاظشملا تالالاو

 ميدقلا ىرجحلا رصعلا ىف ةدمئاس تناك

 دودح ىف نكلو « ةمئاق تيقب دقو « لفسألا

 رمتست مل اهنأ ريغ . ةيلاتلا ةلحرملا ىف ةقيض

 لالخ « دعب اميف ترهظ ىتلا تالآلاو . اليوط

 ”مويفلا 2 ثيدحلا ىرجحلا رصعلا ةراضح

 . لثامم نف نم ىه « اهريغو

 ,قراطم ةعانصلا هذه ىف مدختست تناكو

 ىفو ؛ باصلا بشخلا نم وأ رجحلا نم
 تناك « اقيقد ادادعا بلطنت ىتلا تالآلا

 ق ةقرطملا عم ماظعلا نم تاببدم مالختست

 بيذهتلا ةقيرطو . ةلآلا ةفاح بيذهت ةيلمع
 ضعب دل ةفولأم ةقيرط ىع طغضلا ةطاسوب
 تدعاس دقو .ىطسولا اكيرمأى دونهلا لئابق

 ىلع ةرصاعملا ةيئادنلا لئابقلا ىدل تادهاشملا

 ناسفا ئدل ةعانصلا كلت لوصأ نم ريثك مهف
 . خيراتلا لبق ام

 و



 1 0 ماظعلا امآو
 - ةسدملا تآلآلا عنص ىف اساسأ مدختست تناكف

 دقلا ىرجحلا رصعلا ةراضح صئاصخ مهأ

 فه + ةعالصلا هذهاذا ايزكذ نأ قش دقو . ىلعأل
 7 ةفورقل ةياوملا ةلآلا عنص دعب الا رفتنت

 . ىضاملا ىف موقت تناك ىتلا ىهو « تحم لا مس
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 تاومأللا نكاسو ءايحآلا نكاس

 ءارعلا نام تلاغلا َّق ناسنالا ناك

 الادتعا رثكأ .ناك خانملا نأل ارظن “< رصم ىف

 ديلحلا ىطغ :ةراقلا كلت ىف ء ايروأ ىف هنم

 ..« ميدقلا ىرجحلا رصعلا لالخ « ةليوط ةدمل

 اجلن نأ ىلا ناسنالا رطضا امم « تاهجلا رثكأ

 نوكت ىتلا نكامألاو تاراغملاو :فوهكلا ىلا

 كانهف كلذ عمو . ةعيبطلا لئاوغ نم ةيانح ىف

 لامشو نيطسلف ىف + ناسنالا نآ ىلع ةلدأ

 « كلذك فوهكلا نكس دق « ةيقيرفا برغ

 كرت ثيح « لاببجلا ىف روخصلاب ىبنتحاو

 فهك ىلع رثعن ملق رصم  امآ . هراثآو هاياقب

 < لوألا ناسنالا راثآ ىلع ىوتحي نآلل دحاو

 دق فوسهكلا كلت نأل كلذ ناك اميرو :

 ريغ وأ رجاحتتك ةيلاتلا روصعلا ق تمدختتسا

 .:ةيلصألا اهملاعم كلذب تعاضو « كلذ .

 ةلطملا ةزرابلا روخصلاب ءامثحالا نأ ىلع

 6 ىوأم. اهنم' تاننالا .ذاختاو قداولا .ىلع

 دوجو ليلدب « فورغم زمآ + ةريصق ةدمل لو

 تاهجاولا ضعب ىلع ةروفحم موسرلا نم زيثك .
 تاناوسيحلل رظاشم لثمت ىهو « ةيرخضلا

 ل ل 0 لوا :

 0 م ىلع ايدل ةلدألب مقاد
 ...٠ نم ىطسولا ةلخرملا ىلا عجوت_رباقمب ف ىتوم ا:

 3 ةداع ةسظعلا لكايهلا دحوتو . رصعلا كلذ

 هفلتخم تالآو و ش

 4 هدرا ميدقلا 000 :

 « :ىلعألا ميدقلا قرححلا رصغلا قا تأديب

 َق ىأ ةريقملا ىف ةينثنم ثثئحلا عضو ةداع:

 امون ماني .ناسنالا .نآكو « ءاصفرقلا لكش
 ار

 مادختسا ناكو .

 "ىف نفدلا ىف ةفولأملا تاداعلا نم ءارمحلا ةرغملا
 عم تاودألا كلت مضو تاو . دهعلا كلذ

 تاناويحلاموحل نم طق ضعب كلذكو « ةئثجلا

 ءايحألا ةيانع ىلع ةحضاو ةلالد لدي « اهماظعب

 ىل امك امامت مهنوئش ىلع رهسلاو « ىتوملاب

 نيبت ةيزانحلا تاداعلا هذهو . ءايحأ اوناك

 دهع ذنم « دقتعي ىئادنلا ناسنالا ناك فيك

 ١.: ريما 0 بحاص « لاتردنابن » ناستا

 دعب ةايحل

 ل 0 تاراضح ناثآ اهف ١ دوت ىلا 0

 0 : مدقلا ىرجحلا رصعلا

 0 ليلا ئداو تاحردمى راثآلا كلت دجوت

 0 مده دهشتو ٠ ةيوارحصلا نايدولاو اتلدلاو

 2 « باسراو رفج نم ةعباتتم تايلمعب تاحبردملا ْ

 تسوبابلا 2 / روع ةناهنا دس وهلا اهب“ 0



 ف « ةميدقلا ةيرحبلا ءئطاونشلا ىف رابآلا كلتا

 ناسنالا اهنكس دقو « وبما موكو مويقلا 0

 عم رخآ ىلا ءىطاش نم طم ناكو: 7 مدقلا 00

 رثعن نحنو ..تاريحبلا شامكتاو ءاملا طوبه
 ...« ةيسابعلا ةقطنم ىف ؛ لينلل ميدقلا ب 0 ١

 تاحاولا ى .ةميدقلا نويعلاو عيبانيلا لوحو . 
 ناك املو . ةجراخلا تاحاولا ىف ةضاخبو
 ةيراضحلا لحارملا ف ءارعلا ىف نكسي ناسنالا

 ةرثكل ارظن « ميدقلا ىرجحلا رضعلل « ىلوألا :
 ١ اذه راثآ دجت نأ ىعيبطلا نم ناك« رطملا

 ةيقرشلا سلا خط لسع قاسنالا

 دايدزال ارظن « الا اه رفاوتن ىتللا تامهجلا

 لالخ ةيوارحصلا لاوحألا راشنتاو .فاقحلا

 . هي راضحلا ةلع لا كلم
 ناسالا "ناك اين تدر خا تاعردلاو

 قوف ارثم ٠# جردم ىه لينلا ىداو ى لوألا

 تدجو دقو « ىلاحلا ىغيفلا لهسلا ئوتسم

 تدجو ارتم ١١ جردمو ؛ ةيليش تال هيف

 . جردمو راتمأ ه جردمو « ةيلوشأ تال هيف

 . ةيزاولقل تالا امهيف تدجو دقو راتمأ م

 تاحردملا هذه نيوكت دعب ثدخ دقو
 لخد نأ

 ىمطلا لفسأ تفتخا و.« باسرا ةرود:ىف لّدلا

 تعءاج مث . ديعصلا ىف ةيزاوقللا تاجردملا.
 رفح ةيلمع اهلالخ تطيش.ةرود كلذ دعب

 : ةجبيق ىبأ موك ضوخ حبضاو» دارج غلا:

 دهسن .اذكهو .. ءاملا "نم امان انلاغتا كلذل
 ٠ ٠. . ةيليبسلا ةراضحلا روهدت
 ىه مويفلا َق تدحو قتلا واثألا مدقأو ع

 يريتلا رخملا ةراضجلا جرت 00 ١

 ىلا ىمدنت بلاغلا ىف ىهو <« لفسألا ميدقلا ير 6 قس وتسويلبلا ف رمع الخ
 ارتم 4م هعافترا غلبي ناك ىذلا ءىطاشلا

 عجرت تالآ تدجو دقو « رحبلا ىوتسم قوف

 ىلع 4 طسوألا ميدقلا ىرححلا رصعلا ىلا.

 تالآ مث « ارتثم "4 ءىطاشو ارتم 0-0 ءىطاش :

 « ارتم *8 ءىطاشو ارتم ؟2 ئلانش ىلع ةيليبتس

 ىرجحلا رصعلا نم تالآ دجن اذه لفسأ مث
 ققتملاو .. تارسألا لبق ام رصع مث « ثيدحلا
 ةيزاولقللا نيتراضحلا نأ ونه نآلاب هنلع
 هيف ناك رصع عم ناقفتت ىلوألا ةيليسلاو
 « فافج ةرتف كلذ دعب تلح مث « اريزغ:رطملا

 بوسنمق عافتراو رطملا رادقم ىف .ةدايز اهعبت

 «شييؤلا ةييسلا ةلخرلا ف « ةييحلا
 . ايثاهت فافحلا

 2 لوألا ناسنالا ىتكسم راثآ رهظت الو

 ةلحرملا رتخاوأ ق الإ ةحراخلا تاحاولا

 ؛ تاحاولا كلت ىف « اضيآ عباتتو « ةيلوشألا

 تاراضحلا عباتتت امك « ةفلتخملا تاجردملا

 رصعلاو طسوألا ميدقلا ىرجحلا رصعلا لالخ

 ةرانضحلا قفتتو . ىلعألا ميدقلا ىرجحلا

 لاوحألا ءدبو ىناثلا ريطملا رصعلا ةياهن عم

 ةراضحلا قمنت وبما موك ةقطنم قو

 رارقتسا كلذ بقعأو

 ةيلاتلا ةيراسضحلا ةلحرملا ىفو « ةريحبلا'

 ف ديدج شامكتا ثدح ( ةيناثلا ةيليبسلا )

 9 امامنا تفج نأ ىلا 3 اهناعقنتتسمو ةريحبلا هايم

 ءتثالا ءاوصا يخول بلا حلاو

 اهلا انشأ ىنلا تاروطتلا ن [ اذه ىنعمو

 يالا ا اا ىف تثدح اهلك
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 تاقبط دهاستن ةيسابعلا لهس ىو
 هبصم دنع ليتلا اهبسرأ ىتلا بساورلا
 نيثالث وحن بساورلا هذه قمع غلبيو . ميدقلا

 ىالا دحوت.ال ةيرححلا تالآلا نأ ريغ « ارتنم:

 ىف دجوب اهمدقأو « اهنم ايلعلا ةرشعلا راتمألا

 ( ىليشلاو ىليشلا لبق ام ) ةيلفسلا ةقبطلا

 . ( يزاولقل ) حطسلا ىلع دجوب اهثدحأو

 : مدقلا ىرجحلا رصعللةيراضحلاصئاصخلا

 ىف ةيرصملا ةيرححلا تاراضحلل سيل

 تازيمم ةيأ لفسألا ميدقلا ىرجحلا رصعلا

 ىرجحلا رصعلا نم ءادتنا هنأ ريغ . اهب صتخت

 امك « تاراضحلا كلتل حبصي طسوألا ميدقلا

 ىه مث ؛ صاخ ىميلقا عباط « انركذ نأ قيس

 لامست تاراضح نع القتتسم اروطن' روطنت

 ةيشرفا قرش تاراضحو « ةيحان نم ةيقرفا

 . ىرخأ ةيحان نم اهطسوو

 لبق ام تالآ فصو ىلا ىأرلا هجتيو

 ىتلا لكشلا ةثلثملا تالآلا ىهو « ىليشلا

 تالآ اهنأب « ةيسابعلا تاقبط عاق ىف تدجو

 ةيليش تالآ اهولعن « ةثالث هجوأ تاذ ةيليش

 اعيمج تالآلا كلت عمو ؛ فولأما عونلا نم

 فارطألا ةياهم اياظتسش تدجو

 تاناويحلا نم اياقبو ©” ( ةينوتكالك )

 ماظعو 3 بدعلا ءاملا ىف شيعت ىتلا ةوخرلا

 ىلوشألاو .امامت تضرقنا دق ةريبك تاناويح

 تالا ىلا حطسلا برق روطتي ةيسابعلا ىف

 ةفورعملا © ةيكوكنملا تالآلا لثم ةريغص

 بولج ىف 2 ناوممد-مم-5م ىلإ ةبسن (١)إ
 ٠ ارتلحنا قرش

 اسنرف ٠

 طسو ىف .1ه ةةئءموانع .ىلأ ةيسسن (0)

 دنع « ةيزاوقللا تالآلا نا مث . ابروأ ىف

 تاعانضلا نع ةلصفنم ةلحرم لثمن « ريطسلا

 ةيزاولقللاب هبسثلا ةبيرق ىهو « ةقباسلا
 « ىونلا نم صارقأ ىلع لمتسشتو « ىبروألا
 طشاكمو تاببدم اهتم تعنص اياظشو

 : 3 : لافتا

 عبتت ةجراخلا تاحاولا ىف نكمأ دقو
 رصعلا ىتح اهروطتو ةيزاولقللا ةعانصلا
 تالآلا قيرط نع كلذو « ثيدحلا .ىرحجلا

 ةيئيلوركيملاو ةيزاولقللا هبشو ةيجراخلا
 ٠ تاقوأ ىف هنأ نم مغرلا ىلع كلذو « (ةيمزقلا)
 الثم ةيرطعلاك « ةيبنجأ تارثؤم رهظت ةفلتخم
 « ةراضحلا رهاظم ىف رثآ كلذل نوكب نأ نود

 . ىلعألا ميدقلا ىرجحلا رصعلا ىف

 لدي ىزاولقللا ىعانصلا نفملا.رارمتساو

 رظنلا تفلي رصم ف ىراضح رارمتسا ىلع
 « نفلا اذه لثمت تالا دهاشن نحنو. . اقح

 ضرعتسم عطاق دحب ماهس سوءر اهنيب نمو
 . ميدقلا ىرجحلا رصعلل ةيلاتلا روصعلا ىف

 ق رارمتسالا اذه رهاظم سملن اننأ امك

 رصعلا ىلا عجرت تالآ نم فشتكا ام

 ريوص وبأ ىف ىلعألا ميدقلا ىرجحلا
 . ةيسابعلا لهسو سيلويوليهو

 رصعلل ىراضحلا روطتلا نم نيبنتو

 ف مدختسا ناسنالا نأ وبما موك ىف ىليبسلا

 ترتراوكلاو زتراوكلا راجحأ رمألا لوأ

 لحي ذخأ مث « تالآلا ةعانص ىف تيرويدلاو

 ىو « ائيشف ائيش راجحألا كلت لحم ناوضلا
 قيقعلا رجح مدختسا رصعلا كلذ لحارم رخآ

 . ناوصلا عم ضيبألا

 . ”دهاش تالآلا ةعانُض ةيحان نمو « اذه
 نم ةقتسشم ةعانص تناك « ةياذبلا ذنم « اهنأ

 دبي ريا كح



 نأو « طسوتملا ميدنقلا ىرجحلا رضعلا

 ةهيمش تناك ناو ىهو « ةريبك اياظنشلا

 ؛ امجح اهنم رغصأ اهنآ الا ةيزاولقللا اياظنلاب
 ليتت لطورل ةناينإوب تدم احا فذ
 ىف ةيزاولقللا ةيظشلا ىهتخت مث . ةعيفر لاضن

 لاكسشأ تاذ تالآ رهظتو « طسوألا ىليبسلا

 (ليمازأ) تانحم رهظت امك « ةفلتخم ةيسدته

 ةرغملا رثأ اهيلع ىرخأو « 2١ نحطلل راجحأو
 نمو ناجرملا نم ءازجأ دجوت امك « ءارمحلا

 رهظت اعيمج هذهو . ةقرتحملا تاناويحلا ماظع
 . ةريغص لالت لكش ىلع

 ةيثيلوركبملاةعاتصلا دوست رصعلا ةباهنىفو

 ةاونلا حبصت و « ةيسدنهلا لاكشألا تاذ

 رجح دوجو رمتسيو . ةيمزق ةيظشلاو ةريغص
 ضعب رهظت امك « ءارمحلا ةرغملاو نحطلا

 هنآ ىلع . ةفلتخم تاناويح ماظع اياقبو دقاوملا

 ىأ ىلع وأ ةلوفصم ةلآ ةبأ ىلع طق رثعي مل

 . ةيراخفلا ةينآلا ةعانص مايق ىلع لدي رثآ

 ى « تعمجىتلا تاناويحلا ماظع نيب نمو

 فلظلا تاذ تاناويحلاو « عبضلا ماظع ليبسلا

 ١١( ةيسحولا بوبحلا نحطل تناك امبر *٠

 دق عون اهنمو « ناريثلاو « قوقشلا ريغ
 تسيل اعيمجح ىهو « نالزغلاو « امامت ضرقتا

 . ةيلاحلا تاناويحلا ىلع ةسرغ

 ةراضحلا تناك ناو هنأ ىرن مدقت امم

 رهظن « اهلحارم نم ةلحرم لوأ ف « ةيليبسلا
 اهتلحرم ىف اهناف ؛« ىزاولقللا عباطلاب ةرثآتم

 رصعلا ةراضح نيب لاصتا ةقلح لثمت نيتيلاتلا
 ىتراضحو : ةيحان نم « ميدقلا ىرصحمحلا

 ىرجحلا رصعلاو طسوتملا ىردجحلا رصعلا

 روطتلا اذهو .

 ةليوطلا ةدملا لالخ « ةيرصملا ةراضحلل رمتسملا

 وه « ميدقلا ىرححلا رن هعلا اهلعش ىتلا

 « لقتسم روطت هنأب فصوي نأ نكمي روطت
 ؛« كش ريغ نم ثدح دقو « هيحاون ضعب ىف

 لخاد ىف رصعلا كلذ ىف رصم ةلزعل ةحبتت

 .ةيابجلاو ةيرحبلا اهدودحو ةيوارحصلا اهتثيب
 رصعلا نأ ىلا انه ريشن نأ مهلا نمو

 « لينلا دلوم دهش دق ىلعألا ميدقلا ىرححلا

 تحمسو « ةيخانملا لاوحألا ترقتسا نأ دعب

 ماظنو « ةشبحلا ىف ىلاحلا ىخانملا ماظنلا مايقي

 . خانملا نم عونلا اذهب لصتملا ناضيعلا

 امرنا قولا رعبا نبع
 ىرجحلا رصعلا ةراضح مسا قلطي

 رصعلا ةراسفم ني هع لا ناي ديرك

 ىرصححلا رصعلا ةراضحو ميدقلا ىرجحلا

 راشنتا عم ابروأ ىف قفتت ىهو « ثيدحلا

 ةيرشبلا تالالسلا روهظ عمو ؛ ءفدلا

 امك ؛ ةضيرعلا سوءرلا باحصأ نم ىلوألا

 « ةيلحاسلا قطانملا برق ريبك طاشنب زاتمت
 عسجو « كمسلا ديصب ناسنالا مامثهاو

 عساو قاطن ىلع ةيرحبلا فادصألا

 ةراضحلا خيدات (١ع) عم

 ةراضحلا « ةراضحلا هذه عورف مهأ نمو
 ةعونصملا فيطاطخلاب زيمنت ىهو « 2١7 ةيليزألا

 ةيمزقلا ةيناوصلا تالآلابو : لعولا نورق نم
 يهوي + ةفلتخملا ةيسدنهلا لاكش ألا تاو
 « ارتلجناو اسنرف ىلع اهعيزوت ىف ةروصقم
 تالآ نم اهناكم ىف تروطت دق اهنأ رهاظلاو

 . ميدقلا ىرجحلا رصعلا

 فهك ىلا ةيسن )١(
 ٠ اسنرفق

 بوتج ىف 1155 لافعأا



 مسا ةيلع قلطي رخآ 7 عرف كتهو

 تالآلاب م زيمتتو < 230 ةيز زاوندرتلا

 « لكلا ةيسدنهلا « ةريغصلا ةيناوصلا

 نم ءازجأو ةفرحنملا هبش لاكشألاو تاثثملاك

 نم اهعيزوت ىف اراشتنا رثكأ ىهو ؛ رئاود
 . بونجلا نم ابروأ تقأ اهنأ رهاظلاو « ةيلمزألا

 تاياهن ةيمزقلا تالآلا هذه مدختستو

 دح اهلو « باغلا نم وأ بشخلا نم ماهسل

 ناويحلا ىف احرج ثدحي عطاق
 تاحاولا ىف ةلحرملا هذه لثمتت رصم ىفو

 ةريغصلا 29 ةيجراخلا ةعانصلا ىف ةحراخلا
 ( ةيثيلوركيملا ) ةيمزقلا تالآلا فو « مجحلا

 رفتست ذا « ةريخألا ةيليسسلا ةلحرملا فكلذكو

 امك ةيسدنهلا لاكشألا تاذ ةيمزقلا ةعانصلا

 ىه تالآلا هذه نآ دقتعملاو . انركذ نأ قبس

 ىزاوندرتلا ناك ناو ؛ ئزاوندرتلا عونلا نم

 لمتشت ىتلا تالاآلا نمو ؛ اناقتا رثكأ ىلاثملا

 ةريغصلا ماهسلا سوءرو لاصنلا اهيلع

 ةراسضحلا ىف ةفولأملا ةيسدنهلا لاعشألاو

 ش . ةيبروألا ةيزاوندرتلا

 ىرطححلا رصعلا ةعانص نم لاقتتالاو

 لك حضاو ةيزاوندرتلا ةعانصلا ىلا ميدقلا

 ىطسولا ةيليبسلا ةعانصلا ىف ؛ حوضولا
 ٠ انه نمو . امهنم لك روطت نمو « ةرخآتملاو

 هنأل . ليبسلا ةقطنمل ةصاخلا ةيمهألا تناك

 2ةعومل .ىمسسي ناكم ىلا ةبسس (1)

 ٠ اسنرف قرش :لاميشا ىف 10 4عممأ

 ٠*٠ ةجراخلا تاحاولا ىلا ةيسن (؟)

 خانملا
 ح

 لقسلا رصم

 ىليبسلا نم ةروطتم ةعانص 1 ناولح ةعانص | فافج

 0 نضر ةراضحلا آب داقتعالا حض ذآ دام
 دوحول ناك ::نوعلا نم ثنا دق ارو ف

 ةعانصلا نم اهروطتو « رعم ىف ةعانصلا كلت

 ءوضلا ضعب ءاقلا ف ىمظع ةيمهأ « ةيليبسلا
 . ىروألا ىزاوندرتلا لصأ ىلع

 ىرصحلا .رضعلا ةعنص باج ىلاو
 ىليبسلا وأ ىزاولقللا نم ةقتشملاو طسوتملا

 « ةرهاقلا بونج ى ذاولح ةعانص دجوت
 نم رصانع ىلع لمتشت ةيناوصلا اهتالآو
 تالص اهلو « ىلعألا ميدقلا ىرجحلا رصعلا

 ةريغصلا تالآلاو « ثيدحلا ىرجخلا رصعلاب
 . ةيسدنهلا لاكشألا ىلا ىرخألا ىه هحتت
 ناولح ةعانص طبر ىلا نآلا ىأرلا هحتيو
 « نيطسلف ىف لما ركلا ليجب ةيقوطانلا ةعاتصلاب

 ناو « طسوتملا ىرجحلا رصعلل ىمتنت ىهو

 راشتنا نو« اهنم مدقأ ناولح نأ دقتعملا ناك

 سنيلو نيطسلف ىلا ناولح نم ناك ةعانصلا

 . سكنلاب
 رركتو دوعن اتناف رمألا ناك امهمو

 رصعلا ةراضح نأ وهو « هانلق نأ قيس ام

 تروطت دق طسوتملا ميدقلا ىرححلا
 لثمت ىتلا ؛ ةيليبسلا ةراضحلا ىلا جيردتلاب

 ىف ىلعألا ميدقلا ىرجحلا 0 ةراضح
 ىرصححلا رصعلا ةراضح ى لا م5 6« صم

 ةيراضحلا ةلسلسلا هذه بقع م .:طيسوتملا

 نارام ذا مدني المول غارت تاقاطلا ةلمغلا

 ىرجحلا رصعلا ةراضح لصت ىتلا طياورلا
 . امامت ةحضاو ريغ اهلبق امب ثمدحلا

 ايلعلا ربصم مويعلا

 م ليبس
 ةجراخلا ىيلو ركيمو



 : رصعلا رفاظم

 رصعلا كلم رصم يف حاملا ريغتل ناك

 ةايح ىف رثألا ربكأ ىلعألا ميدقلا .ىرجحلا.
 ىهو « ةيلاتلا ةيراضحلا ةلحزرملا -ىف تاستالا

 ارظنف . ثيدحلا ىرصححلا رصعلا ةلسحرم

 ءاسكلا كلذ احبردت ىفتخا « فافحلا دايدزال

 رصم ىف تارهاظلا مهأ نم ناك ىذلا «ىتابنلا

 رطضاو ؛ ايسآ ىبرغو ةيقرفا ىلانشو
 ثيح ةرحهلا ىلا ناويحلا رطضا امك ناسنالا

 رصعلا ىف « ناسنالا ذخأو . ءاملا دراؤم

 شيعلل ةليسو ىف ركفي ؛« ثيدحلا ىرجحلا
 . ةديدجلا ةيعيبطلا فورظلا عمم مءالنت

 ةايحلل اديدج ابولسأ ماقأو « ةعارزلا ركتناف
 «هطاقتلاو هعمج نم الدب ءاذغلا جاتنا هساسأ

 لحم لحيل هسانئتسا دعب ناويحلا ةيبرتو
 ةايح ةايحلا تحبصأ اذكهو « ديصلا

 حبصأو « رمتتسم لقنت ةايح نم الدب رارقتسا

 ىلع رطيسب : هخيرات ىف ةرم لوأل ؛ ناسنالا

 ةعرس ىف هرثأ اذهل ناكو « ناويحلاو تاينلا

 هذه رهاظم ريكأ نم ناكو . هروطتو همدقت

 « نكسملا ةماقا ةديدحلا ةرقتسملا ةايحلا

 ءءاذغلا راخداو « ىرق ىف نكاسملا عيمجتو

 تالآلاو ؛ لالسلاو ةيراخفلا ةينآلا عنصو

 فورظ اهتضنقا ىتلا ؛ ةيرجحلا ةحلسألاو

 تاودأو جسنلاو لزغلاو ؛ ةديدجلا. ةايحلا

 رباقم ىف هاتوم نفدب ناسنالا ةيانعو « ةئيزلا

 هيلا جاتحي ناك ام لك ةثجلا عم اهيف عضوت
 . هتايح ءانثأ ناسنالا

 كيدملا قربملا نقلا فازاذع

 ثيدحلا ىرجحلا رصعلاناك اذه لجأ نم

 ناكو « ةراضحلا خيرات اهفرع ةروث ينك

 نأ دعب ؛ ناكسلا ددع دايدزا اهجئانت ىلوأ نم

 مهيوذ ىلع ةلاع اوناك دقو « لافطألا حبصأ

 زودعاسس 4« ىضفاملا رصعلا ىف « نيدئاصلا

 رهسلاو « ةعارزلا نوئتش ىف مهتاهمأو مهءابآ

 تاعانصلا نوئش ىف ةنواعملاو « تاناويحلا ىلع

 انه جلاعن نأ ديرن انسلو. . ةفلتخملا نونفلاو

 تاهجلا ىأ ىو « ةعارزلا تأدب نبأ عوضوم

 نأ ىلع « ةرم لوأل ناويحلا سانئتسا ناك

 قى ثدح دق هلك اذه نأ وه دئاسلا ىأرلا

 ىلا ةيقيرفا ىلامش نم دتمي ىذلا ميلقالا
 تناك ةيعيبطلا فورظلا ثيح « ايسآ برغ

 « ناويحلل ءاذغلا ريفوتو تابنلا ومنل ةممالم

 . ناسنالل طاشنلاو « ةحصلاو

 لالغلل نزاخم مويفلا ىف تدجو دقو

 صحف لدو « ريعشلاو حمقلا ىلع ىوتحت
 ىذلا ريعسلا لثامي هنأ ىلع ريعشلا بوبح

 ًاشن دق لاغلا ىف هنأو ؛ رصم ىف نآلا عدز

 لبق ديعب دهع ذنم عرزي ناكو « ةيلحم ةأشن

 ىف ثيدحلا ىرجحلا رصعلا ةراضح مايق

 ناك ناسنالا نأ ىلع ةمئاق ةلدألاو . مويقلا

 . ناتكلاو ةجيوعلا ةرذلا كلذك عرزب

 قطانملا نم ناويحلا ةرحه نأ كش الو

 « اهيلع تراغأو ءارحمصلا اهتحستكا ىتلا

 ىتلا قطانملا ىف « ءاملا دجوي ثيح ىلا هءوجلو

 ىلع دعاس امم « ناسنالا اهنكس ذخأ

 ةيجيردتلا ةرطيسلاو « هل ناسنالا سانئتسا

 مدل ىو دس



 ' مهأ نم نأ ىلع ماظعلا اياقب لدتو . هيلع
 دمعلا كلذ ف تسن ٌوتسا ىتلا تاناويحلا

 زعاملاو متغلاو روشلاو رامحلاو بلكلا
 دولج نم نانالا دافأ دقو « ريرونخلاو

 اهنم عنصف ؛ اهرعشو اهفوصو ناويحلا
 ى اهتابلآو اهموحل مدختساو « ءاسكلا

 ةحلسألا نم اناولأ اهماظع نم عنصو ؛ ءاذغلا

 . ةفلتخملا تاودألاو

 ئردوعلا نمنلا ةرايكع نأ جزلاو
 وأ 56.٠ ىلاوح ىلا عجرت رصم ىف ثيدحلا

 تاراضحلل ةقباس انه ىهو « دالبملا لدق 6٠٠

 ىف اهراثآ تدجحو دقو.. ابروأ ىف ةلئامملا

 ىداو ىف اهنم ريثكلا نأ ريغ « ةفلتخم نكامأ

 نطاب ىف تفتخاو بساورلا اهتطغ دق « لينلا
 ىرححلا رصعلا ءدب ذنم هنأ فورعملاو . ىرثلا

 نم ةكيمس تاقبط لينلا بسرأ دق ثيدحلا
 . اتلدلا ىف وأ ىداولا ىف ءاوس « ىمطلا

 : ةراضحلا ركام

 راثآ اهيف تدجو. ىتلا نكامألا مهأ نمو

 ةدمرس فورمملا ناكملا ةراضخلا هذه

 ىبرغ لامش ءارحصلا ةفاح دنع « ةمالس ىنب

 ىلامش هبصم دنع فوح ىداوو « ةرهاقلا

 . 29 ناولح

 كلذك . خيشلا ىداوو ةدجتسمو اساتريد ىف

 ءارحملا قو « مويفلا ميلقا ىف اهيلع رثع

 تاحاولا ةصاخبو « اهتاحاو ضعبو : ةيبرغلا

 راثألا هذه تدجحو ديعصلا قو

 ىرمعلا ةراضحب ةراضحلا هذه فرعت (١)إ

 اهنع فاشك ىذلا ىرمعلا نيمأ ىلا ةيسن

 ةئلسس ىلاوح ربيدال ةيبقوب بألا عم كارتشالاب

 ءلوكع

 ضعب ىلع رثع دقو . ةيرحبلا ةحاوو ةجراخلا
 نضعبلا ىلعو « ىنكسلا قطانم ىف راثألا هذه

 « ةصاخ ةيمهأ مويفلا راثآلو . رياقملا ىف رخذلا

 ىلع اهيف رثعي مل. هنأ نم مغرلا ىلع كلذو
 9 31 تدجو 5 « ةيقيف نكاسم وأ رباقم

 « ةميدقلا ةريحبلا ءىطاوش ىلع رصعلا اذه
 ىرححلا رصعلا ف ضفخنملا المت تناك ىتلا

 رصعلا ناسنا شاع دقو . جيردتلاب اهاوتسم

 65 21+ ءىطاش ىلع ثيدحلا ىرحبملا

 اهيف كرتو « رحبلا حطس قوف رتم ؟--
 هيلا تلصو ام ىدم ىلع لدم ىتلا 260 هراثآ

 1 ىقر نم هتراضح

 رامعأ ديدحت ىلع دعاست اهنأآ ىلا مويفلا ف

 ىف ءاوس « خيراتلا لبق ام رصع تاراضح

 نأ ىلا اهتيمهأ عجرتف ةمالس ىنب ةدمرم امأ

 نكاسملا نم تفرع دق ةيراضحل اهتازسم

 « نفدلا ةداع تناك دقو « ءاوسلا ىلع رباقملاو .

 تاداعلا نم « اهلوح امو نكاسملا راوحب

 ةدمرم اتيطعتو . رصعلا كلذ ىف ةفولأملا

 نفو لوألا نكسملا نع ايبط الثم ةمالس ىنب

 لثاوأ ىلا راتمأ ٠١ ءىطاشلا عجرب (١١إ

 - 2 5 تائطاشلاو . ثيدحلا قرححلا رصعلا

 ىوتحيو ٠ رصعلا كلذ رضخاوأ ىلا رثم ؟

 ىلا عجرت راثآ ىلع كلذك ريخآلا ءىيطاشلا
 * تارسألا لبق ام رصع

 مس موب ل



 « اهتأشنو ىلوألا ةيرصملا ةيرقلا نعو « هئانب
 حورلا روهظو ةيعامتجالا ةايحلا روطنت نعو

 . لبق نم افورعم نكي مل لكشب ةيعامجلا
 وحن ةوطخ لوأ لثم: كاذو اذه قوف ىهو

 نكاسملا تميقأ دقف « اهطيطختو ةيرقلا ميظنت
 امم « ةيرقلا قرتخت ةليوط قيرط ىبناج ىلع
 ىلا هتيلادب نم ناسنالا جورخ ىلع لدي

 . ديدجلا هعمتجم
 مايق ىلع لدي نكسملا ءاشنا ناك اذاو

 لدي رسألا عمجتو ةيرقلا مايق ناف ؛ ةرسألا
 ةلحرملا كلت لالخ ىعامج ماظن مايق ىلع

 . ناسنالا خيرات نم ةمدقتملا

 كش ريغ نم ىه رصعلا اذه نكاسمو

 . هترسأو هسفنل ناسنالا اهميقي نكاسم لوأ

 داوملا ىلع اهئاشنا ىف هدامتعا لك ناك دقو

 ةراضحلا خيرات فرعي الو . ةيلحملا ةيلوألا

 رفقا لطف تكيس نكامس رمل
 ىقم اميف ناسنالا ناك لب ؛ ثيدحلا ىرجحلا
 ناك نأ مايأ « تاراغملاو فوهكلا ىف شيعب

 رصم تناك الو . هتسيرف ءارو لقنتيو لوجتي
 بلجت ىتلا نكامألا تناكو ؛ تاباغلا نم اولخ
 ىداولاو اتلدلا بلق نع ةديعب راجحألا اهنم
 باعلاو نيطلا نم هنكسم ناسنالا ديش دقف

 . اهناقيسو ةليلقلا راحشألا ناصغأو

 حوارتنو ؛ لكشلا ةيضيب ةدمرم نكاسمو

 نم اهبلغأو « راتمآ ةعيرآو نيرتم نيب اهلوط
 ةريدتسم ىرمعلا نكابسم نأ نيح ىلع « نيطلا
 هوسكي ىذلا رحشلا ناصغأ نم ةديشمو

 ماعطلا ىهلعل دقوم نكسم لكل ناكو . نيطلا
 قا ع

 دغاسو 4 .قلونملا ثتاثألا نم اءزج دقوملا حبصأ

 رودقلاو ةينآلا عنص كلش ريغ نم كلذ ىلع ١

 لمح ىف وأ ماعطلا ىهط ىف ءاوس « ةيراخفلا

 ظفحل نزاخم تميقأ كلذك . رهنلا نم ءاملا

 قمعلا ةليلق ةريدتسم تارفح ىهو « ءاذغلا

 ىسكتو « انايحأ لالسلا اهيف عضوت تناك

 2 ثدحو دقو « ىرخأ انايحأ نيطلاو شقلاب

 بوبحو كاويحو تابن نم اياقب اهنم ريثكلا
0 1 

 ناسنالا نأ ىلع ىرقلا مقاوم لدتو اذه
 ىتلا نكامألل هرايتخا ف ةعيبطلا لعتسسإ ناك

 . هتلرق ميشو « هتكسم اهيف ىنبب
 ةيرقلا ةبامح ق ةميق نم سب راضتلل ام كردي

 دعتبي نكي. ملو . اهنع عافدلا تاموقم ريفوتو
 ىلع لمعي ناك هنأ ريغ 3 هايملا دراوم نع را

 كردي ناك امك ؛ ناضيفلا رطخ بنجتي نأ

 ةوبر ىلع ىرمعلا ةبرق تئشنأ وحنلا اذه ىلع

 نم ابرق 2« فوح ىداو بصم دنع ةعفت رم

 مويقلا نكاح كلبقاو قلل يعيقلا نوعا

 ناك دقو

 لطت ةعقب ىف ةمالس ىنب ةدمرم ةيرق تميقأو
 عفت رم لت اهيمحبو قرشلا ةهج نم ىداولا ىلع
 ىرقلا ضعب دوجو ناك اذاو . ٍبرغلا ةهج نم

 لدي امناق ءىث ىلع لدبي ىداولا نع اديعب

 افافج لقأو ةبوطر رثكأ ناك خانملا نأ ىلع
 عودج اياقب دوجو لعلو . نآلا هيلع وه امم
 رصعلا اذه ىلا عجرت نكامأ ىف راجشألا ضعب



 اذه ديوي امم « تارسألا لبق ام رصع ىلاو

 . ىأرلا

 :ناوتقلا و :فاعاحملا

 « رصعلا اذه ىف ؛ ناسنالا هركتنا اممو

 ىتلا لالسلا عاونأو . لالسلاو ريصحلا عنص

 نع ةعورو اناقتا لقت ال مويفلا ىف اهيلع رثع

 ايعيبط ناكو . ىلوألا ةرسألا ىف اهفرعن ىتلا

 فرعي نأ ةوطخلا هذه ناسنالا ققح نأ دعب

 اياقب ثتدجو دقو « جسني فيكو لزغي فيك
 ةدمرم رباقم ىفو عويفلا ىف ناتكلا جيسن نم

 . ةمالس ىنب

 ةعانصفف صاخ هجوب عيرسلا مدقتلا رهظيو
 مهأ نم ىهو « ةيرححلا تاودألاو تالآلا

 ةحلسألاو تالكلاف . رصعلا اذه هب زاتمي ام

 نم ةاظشملا وأ ةلوقصلملا ءاوس « ةيرححلا

 دب هتجرخأ ام عورأو لمجأ نم ىه ؛ اهيهجو
 ناوصلا رحح اهعنصف مدختسا دقو . عناصلا

 ةيضهلا حطس ىلع ءاوس ؛ ةرثكب دحوي ىذلا

 دخأ رخأتم تقو ىفو . نايدولا نوطب ىف وأ

 تاقبط نم ةرشابم ناوصلا جرختسي ناسنالا

 لكش ىلع اهيف دجوي ىذلا ؛ ىريجلا رححلا

 ماسيقلا كلذ ىنعم نكو . ةقيقر تانيوكت

 لامعألا ريبك دح ىلا هبشت ةعساو رفح لامعأب

 .رضاحلا تقولا ىف محانملا ىف اهب نوموقي ىتلا

 ىتح ةيقاب مجانملا هذه ضعب راثآ تلاز امو
 خيا ىداو ىف اهدهاشن نحنو مويلا

 ا

 تاتا ولا نم برقلاب اقكتعو « ةفانم قرت

 ْش 0 . ةحراخلا
 تعْمج ئتلا نيهجولا نم ةاظسملا تالآلاو

 ف ةيرجحلا ةعانصلا رخافم نم ىه مويفلا نم
 اذاو . ملاعلا ىف ثيدحلا ئرجحلا رصعلا

 اعونت رثكأ اهلثمت ىتلا ةحلسألاو تالآلا تناك

 + ميدقلا ىرتجعلا علاق ءانتفرغ ام

 « ةديدجلا ةابحلا بلاطم نأل الا كلذ امف

 ناويحلا ةيبرتو ةعارزلا ىلع ةسسؤملا
 . كلذ تضنقا دق « نكسملا ىف رارقتسالاو

 رجاسنخلاو ىدملا نم ةريثك عاونأ كانهف
 مايحبللا شيرت + نقف "يارعلاو
 عطقو ©« طشاكملاو ؛« ( ٠ لك ش ) ةرعفملا

 لالغلا دصح ىف مدختست ىتلا ةننسملا ذاوصلا

 رصعلا نم ةفلتخم ةيرجح تالآ ( 5 لكش )

 ( مويفلا ) ثيدحلا ىرجحلا



 ( مويفلا ) ثيدحلا ىرجحلا رصعلا نم ماهس سوؤر ( 5 لكش )

 راححألا تتبث دقو مويفلا ىف اهضعب دجوو
 . لثألا بشخ نم ضبقم ف

 ىف ةلثسم اهدهاشن ةلوقصملا تالآلاو

 « عطاق دح ةريخأللو ؛ سوؤفلاو ىدملا ضعب
 ضعبو ناوصلا رجح اهعنص ىف مدختسا دقو

 تاودألا نيب نمو . ىرخألا ةبلصلا راجحألا
 سوءعرو ؛ لالغلا نحطل راجحأ ةيرجحلا

 ةيورك ىهو ؛ لاتقلا ىف مدختست  سيبابد

 اهلامعتسا رشتنا دقو « لكلا ةيرثمك وأ

 رصع فو تارسألا لبق ام رصع ىف دعب اميف
 دادعال رجحلا نم تاحول مث ؛ هسفن تارسألا

 . ةغابصلاو نيولتلا داوم
 ناويحلا ماظع ناسنالا مدختسا دقو

 مها <

 تايبدملاو زراخملاك « تالآلا ضعب عنص 2

 تاودآو مئامتلا ضعب و ريناثصلاو فيطاطخلاو

 نم تابح ضعب ىلع ةريخألا لمتشنو . ةنيزلا
 راححألا نمو « قيقعلا نم تعنص زرخلا

 نم عطقو « ةيرحبلا فادصألا نمو « ةيداعلا
 لمتشت امك ؛ ( ٠ لكش ) ماعنلا ضيب رشق

 ىلدنت ىتلا ىلحلا ضعبو رواسأو طاشمأ ىلع
 . فادصألا وأ ماظعلا نم اهرثكأو قنعلا نم

 ءدب ىف تناك دقف ةيراخفلا ةينآلا امأ

 ىف ةنقتم ريغ « اهلاكشأ ىف ةطيسب اهدهع

 عون ىأ وأ ضباقم اهيلغأل سيلو « اهعنص

 ىنثتسي و ردانلا ليلقلا ىفالا « ةفرخزلا عاون نم
 اسات ريد ىف تدجو حادقأ ضعب كلذ نم



 ( مويفلا ) ثيدحلا ىرجحلا رصعلا نم راجحأو فادصأو ماظع نم ةفلتخم تاودأ ( 5 لكش )

 ةليمج اموسر لمحت نسوسلا ةرهز لكش ىلع

 نم ىلعألا ءزجلا -- ب لكش ) اهحطس ىلع
 . ( ةروصلا

 هذه قى امدقتم نكي مل نفلا نأ ىلع

 نفلا نأش كلذ ىف هنأش « ةيراضحلا ةلحرملا

 ف ةلثمم « ةينف راثآ نم دجوب امو . ابروأ ف

 60 دج

 نف ىلع لدب راخفلا وأ لاصلصلا نم جذامن

 نم اريثك نأ دقتععملاو . ىئئادب عباط ىذ

 رصم ىبونج ىف رخصلا ىلع ةروفحملا موسرلا

 ءارحصلاو تامامحلا ىداو ىفو « ةبونلاو

 تانيوعلا ىف ةنولملا ةليمجلا روصلاو ؛ ةيبرغلا
 ةيناويح ةايحو ةاعرلا نم اماوقأ لثمت ىتلاو

 . رصعلا كلذ ىلا عجرت ةينغ



 ىرحجحلا رصعلا نم ةفلتخم راثآ ( 87 لكش ب

 تارسألا لبق ام رصع نمو ( اساتريد ) ثيدحلا

 ( ىرادبلا )

 : رباقلما

 ثيدحلا ىرححلا رصعلا نانا ناكو:

 ريغ . نكاسملا نيب موقت رباقم ىف هاتوم نفدي
 تأدب ةيرقلا نكاسم جراخ ىف نفدلا ةداع نأ

 قى كلذ دعب ترمتساو « اسات ريد ىف رهظت

 .نع ةرابع رياقملا هذهو 5 تارسألا لبق ام رصع

 / ةيضس هَ وأ ةريدتسم 6 قمعلا هل اق تارفح

 ىأ « ةينثنم ةثحلا اهيف تعضو دقو « لكشلا

 « رسيألا اهبناج ىلع « ءاصقرقلا لكش ىف

 « برغلا وحن اههحوو بونحلا وحن اهسآرو
 ةمالتسا ىو ةدمرع فاكس انيقكما اذ كلذو

 ةهجتم مههوجوو مهاتوم نونفدي اوناك نيذلا

 نأ ودسإ هناف رمأللا ناك امهمو 4 قرشلا وحن

 َق رهظ ذخأ دق ةيزانحلا دئاقعلا نم اعون

 لمحت ىتلا نفدلا قرط ىف الثمم « رصعلا كلذ

 ءابحألا هنكن ناك ىذلا مارتحالا ىنعم

 رييستمحل ا نشوف ناكتكتلا نم فلافل
 . دولحلا وأ

 : ةيراضحلا تاالصلاو طباورلا

 رصعلا ةراضح نأ نظلا ىلع بغي
 ةنس ىلاوح هنت ربعم ىف ثيدحلا ىرجحلا
 اهنأ ضعبلا ىأر نمو . دالبملا لبق :ةء+

 ىلاوح ةجراخلا تاحاولا ىف تهتتا

 داليملا لبق ه..٠

 ةيلمرلا نابثكلا اهيلع تفحزو « اهتويعو

 ى ةيوارحضلا لاوحألا ترقتساو « اهتطغو
 . ضفخنملا

 تالص ةيث نأ ف كش كانه سيلو
 اهيف تدحو ىنلا ةفلتخملا زكارملا نيب تماق

 ةدمرم ةراضحف . رصعلا كلذ ةراضح راثآ

 اريثك هبشت ةمالس ىن

 ةئفس

 اهعبات ءام بضت امدنع «

 « اهرصاتع ضعب ىف «

 بلاغلا ىف ىهو ؛ ةركبملا مويفلا ةراضح

 دق مويفلا ةراضح تناك اذاو . اهل ةرصاعم

 نم ديصلاو ةعارزلا نيب عمجي ماظن ىلع تماق

 لالغلا دصح لجانم ةرثك ناف « ةريحبلا

 « ريزنخلا ةصاخبو « ناويحلا ماظع ةرثكو

 اتلدلا لهأو « ةدمرم ناكس نأ ىلع لدت

 نم رثكأ ةعارزلا ىلع نودمتعي اوناك « ةماع

 ةيبرتل ناك هنأو ؛ ديصلا ىلع مهدامتعا

 . مهتايداصتقا ىف ةصاخ ةيمهأ ناويحلا



 رصانعلا نيب هبسش هوجو دجوت كلذك
 مويفلا نف لك ىو اسات ريد ىف ةياضحلا
 كلت نأ ىلع اذسغ لك لديو : ةجراغلاو
 "” لتصتي ناك لب « ةلزع ىف نكت مل نكامألا
 تناك اهنآ امك.« زصعلا كلذ ىف ضعس اهضعب

 كشاالو . كلذ نم. ذعبأ تاهحب تالص تاّذ

 طياوز ىلع لذي ةيرحبلا فادصألا دوجو نأ

 ردحالا سيلا نطلع نيو اهني كمان هش
 تدادزا دق طباور ىهو « طسوتملا رحبلاو

 سمليو . تارسألا لبق ام رصع ىف انأش

 اقولأم.اعباط ةمالس ىنب ةدمرم.راثآ ىف ضعبلا

 تالآلا ةعانص ىف ةصاخبو « ابروأ برغ ىف
 نا مث . رصعلا كلذ ىف ةيناوصلا .ةحلسألاو

 راخفلا نم عونصملا « نولملا اسات وود حدق

 كش ريغ نم وه « نسوسلا ةرهز لكش ىلع
 نيب اميدق ماق تالصلا نم عونل رخآ لثم

 . ايربيأ ةريزج هبشو رصم
 ىتلا سانجألاوتالالسلانأ نآلا دقتعملاو

 « ثيدحلا ىرجحلا رصعلا ىف رصم ىف تشاع
 ةيخانملا تاريثفتلا كلت ترصاع ىتلاو

 سفن ىه « ةمخضلا ةيداصتقالاو .ةيعامتجالاو

 رصع لالخ شيعت ترمتسا ىتلا تالالسلا

 اهصئاصخ تلاز ام ىتلاو ؛ تارسألا لبق ام

 . نييلاحلا رصم ناكس نيب نآلل ةيقاب ةيسنجلا
 املا انفامولجم تحك كلذك ةقلاو

 ىرححلا رصعلا ىف ناسنألا ناك اذا
 ةديدج ةراضح دلوم دهش دق ثيدحلا

 ةغارزلا راكتتاو 6 زارقتسالا ىلغ' ةسنموم
 « نكسم .لوأ دييشتو « ناويحلا: سانئتساو :

 رصع .ناسنا كه بش ِدقف 4 ةيرقلوأ ءاشناو

 م/م

 مدقا « ناولح ياما علا راع لا

 4 مويعلاو ةمالسا ْئش :ةدمرم ىتراضخ ن

 ةياهن ىف ءزديمصلا ف كانسأف ريد ةراضح لأ

 | ىئرجحلا .رصعلا لثم ىتلا ةيراضحلا ةلحرملا
 لبق ام 0 ةراسفح ةمدقمو ثيدحلا

 - كلت بيترت نوكي كلذ ناو ::تارسألا
 ل نئلا مدقألا نم ةيرابضحلا زكارملا

 : ىتآلا هجولا ىلغ
 ىرمعلا ةراضح

 اسأن' ريد ةراضح

 : مويفلا ةراضح

 رصم ىبونج ىف ةمالس ىنب ةدمرم ةراضح

 ىرححلا رصعلا تاراشح نيب ةلصلا امأو

 رصعلا ىف « اهتقبس ىتلا تاراضحلاو ثيدحلا

 حيضاو ريغ اهرمأ لاز امف « ميدقلا ىرجحلا
 نأ بعصلا نم هنأ وه نآلا ىأرلاو . امامت

 رصم ىلامش ف

 كانه نأو « اهل ةقباسلا ةلحرملا ىف ثيدحلا

 « نيتلحرملا نيب « رضاحلا تقولا ىف اغارف
 كلذ نآ ىف كش نم سيلو . ههنك فرعي ال

 نأ لمتحي ىتلا نكامألا رثكأ نأ ىلا عجري
 اهاطغ دق ةراضحلا كلت راثآ ىلع لمتشت
 كلت تناك امبرو ؛ روصعلا لالخ لينلا ىمط
 ةفلتخملا رصانعلا اهنطاب ىف ىفخت نكامألا
 غارفلا اذه دست نأ نكمي ىتلا

 خيرات ىف ةمساح ةلحرم تارسألا لبق ام
 تابقعلا رثكأ اهلالخ ىطخت « ةيرصملا ةراضحلا
 2 ىسرأو « همدقت لييس ىف اققت تناك" ىتلا

 « اهتيقعأ ىتلا ةيخيراتلا ةراضحلا دعاؤق

 اهفرع ةيسايس ةدحو لوأ مايقل قيرطلا دهمو



 تارسألا لبق ام ةراضح تفرع دقف . خيراتلا
 مايقب تزيمتو « ةباتكلاو ؛-نماحتلا مادختتسا

 « ةرواحملا راطقألاب تالصلا ةيوقتو + :ندملا'

 كلامملا مايقو « ةيميلقالا تادحولا. روهلظو

 5 رئابشعلا ماظن ءافتخاو 4 ةيلخم لا

 كلت لالخ « مدقتلا ةلحع تراس دقو

 «ةئسةك امسمخ وفلأ وحب ردعت ىتلا « ةلحرملا

 ةريثك نكامأ ىف اهراثآ تدحوو « اثيثح اريس

 رصعلا ةبامهن نم اهر وطتو اهنآشن لثمت

 فرعتو . خيراتلا ءدب ىتح ثيدحلا ىرجحلا
 اهيمستو ًُ تارسألا ليق أم رصعي ةلحرملا هلم

 نأ رقم 8 فورعملاو 6م ساحتنلا رصغع ضعبلا

 لا رمد نبأ دئلا رصع نم لوألا 2 ل 1

 ريخألا ءزجلا امأو ؛ خيراتلا لبق ام تاراضح

 « ديدحلا رصعو رنوربلا رصع كلذكو « هنم
 اذهو 5 ىخيراتلا رصعلا ميمبص نم اعيمج ىهف

 رصع حجري ثيح ابروأ نع امامت فلتخي

 لا ( ديدحلاو زنوربلاو ساحتلا 0 هلك نداعملا

 : خيراتلا لق ام رصع

 :ةيونلا قف سلا اذه رات لط دعو

 ةلثمم اهدجت ىطسولا رصم ىو ؛ ناوسأ ىتح

 ؛ فيوس ىنب ىلا مويفلا نم دتمت ةقطنم ىف

 عش ىذلا ميلقالا 2 ةيقرشلا ءارحصلا قو

 ةدع ىف ةلثمم ىهف اتلدلا ىف امأ . انق ةينث ىقرش

 عجرتو ؛ اريخأ اهتنعهشكاتلدلا ةمق دنع زكارم

 ةراضح ىلع اريثك اءوض ىقلت اهنأ ىلا اهتيمهأ

 لك موقتو . ةرشابم تارسألا مايق لبق اتلدلا

 ععءأ حصلا ةفاح دنع ىداولا َْق ىتلا نك امذلا

 زكرتن نآلا ىهو « ةيعارزلا ىضارألا نم.ايبرق

 ةنث لوح امهادحا « نيتيسيئكر نيتقطنم ىف

 ةئامسو ةرسعلاو ةداقت اهزكارم مهأو « انق

 اهمهأو « لامسشلا ف ىرخألاو « ىرادبلاو
 ىداعملاو ةلجد ىداوو 2 ناولحو ةزرج

 ا . سيلويويلهو

 «رصعلا كلذ ىف دجوت تناك هنأ دقتعملاو

 ةعساو تاعقتتسم « اتلدلاو ىداولا نم لك ىف
 ةمث تناك امك « ىدربلاو باغلا اهيف ومني

 ىداولا ىضارأ حستكت ةيلاع تاناضيف

 « ىمطلا نم ةريبك ريداقم اهيلا ةلماح اتلدلاو

 هايملا اهيف عفدنت ةيوارحصلا نايدولا تناكو
 كلت ىفو . ةفيخم لويس لكش ىلع انايحأ
 « ناويحلا نم ةفلتخم عاونأ شيعت ناك ةئيبلا

 حاسمتلاو ةيئاملا ةافحلسلاو. رحبلا سرف لثم

 ؛ لالتلا ىف دجو: تناك امك « ىربلا ريزنخلاو

 ريمحلاو مانغألا ضعب « ىداولا ىبتاج ىلع
 دسألاو لوعولاو نالزغلاو « ةسناتسملا ريغ

 ىتلا ةلدألا مهأ نمو . بائذلاو عابضلاو

 ةيوارحصلا ةقطنملا ىف نايدولا طاشن ىلع انيدل

 ةلجد ىداو ىف تمكارت ىتلا بساورلا ةقبط

 , ىداعملا ىف ةيرثألا ةناحلا نم اءزج تطغو

 مهاتوم نفدب ىمادقلا ناكسلا ماق نأ ذنم

 كلذ ى راطمألا نأ ضعبلا دقتعيو . اهيف

 هيلع نع انني رثكا ©اهتلقا قلعت تناك رضفلا
 . نألا

 اهقفصشتكم اهيلع :قلطأ ةراضحلا هذه )١(

 ىرمعلا نأ ةنم اداقتعا ئرمعلا ةراضح مشا

 قلطأ نأ قيس هنأ نم مغرلاب كلذو ناكم مسا
 ىلا عجرت ةراضح ىلع مسالا اذسمه هريغ

 سفن ىف تدجو 2« ثيدحلا ىرححلا رصعلا

 ٠ ةقطنملا

 هسا رو م



 60( ىرتيزردنلف ميلو ريس ناك امدنع

 اقراب سيلويسويد ةدلب تانابج صحتي
 6« لينلل ىبرغلا ءىطاشلا ىلع « ةميدقلا

 هل سارد نم دجو ىداسح عجن نم برقلاب

 ةيراخفلا ةينآلا ةصاخبو « ةفلتخملا راثلل

 راثكلا هذه بيترت ناكمالا ىف هنأ « اهزوطتو
 « ةعبانتم لحارم ىلا 0 انراينر
 اماقرأ مدختسا دقو . ثيدحلا ىلا ميدقلا نم

 اهقاطن ىف لخدت املا ١ نم « ةعئاتتم

 نم « رصم ىف ةعباتتللا ةيراضحلا روصخلا لك
 مسق دقو . ىخيراتلا رصعلا ىتح لحارملا مدقأ

 ثالث ىلا تارسألا لبق ام رصع تاراضح
 : لحارم

 كلذك ىمستو « ةرمعلا ةراضح 1
 « تارسألا لبق ام رصعل ةييدقلا ةراضحلاب

 . سب ب ٠ نم ماقرألا اهل صصخو

 كلذك ىمستو ؛ ةزرج ةراضح - «

 « تارسألا ليق ام رصعل ىظسولا ةراضحلاب

 . 5١ م نم ماقرألا اهل صصخو

 كلذك ىمستو « ةنيامس ةراضح سل ب

 « تارسألا لبق ام رصعل ةثيدحلا ةراضحلاب
 .ابماس 51 نم ماقرألا اهل صصخو

 ىبرغ هف ةنياسسو ةرمعلا نم لك عقتو
 ءزحلا ىف ةزرج عقتو « انق ةينث دنع « ليثلا

 . فيوس ىنب ةيريدم نم ىلامشلا
 اناحت كرت دقف ع4  ؟:نم ماقرألا امأ

 مدقأ نوكت دق. راثآ نم فشتكم نأ نكمي مل

 ةراضح لعفلاب تعنضو دقو . ةرمعلا ةلحنرم خم
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 .ىتلاو دعب اميف اهنع فشك ىتلا « قئرادبلا

 ىف ؛ ساحنلا رصع لئاوأ ىلا عجرت اهنأ دجو

 صصخو ؛ 9 مقرو ١* مقر نيب ام .ةرتفلا
 رضعلا ىلا عجرت ىتلا « اسان ريد ةراضحل

 ايف اجلا .انرغا يتلا قزاطلا رجلا
 مايق عم اله مقر قفنيو اذه . ٠١ مقر « قبس
 تقبس ىتلا ةلحرملا عضوتو . ىلوألا ةرسألا

 ةرسألاب ىمسق ىتلاو ؛ ةرشابم انيم دهع

 . اله و الاب نيمقرلا نيب ؛ رفغص

 ةراضج نأ وه ثيدحلا ىأرلاو

 اهماي نر ةصاخ هتاوسم اهل سبل هبا
 ةمثت عقاولا ىف اهنأو « اهتاذب ةمئاق ةراضحك

 لثت اهعومجم ىف ىه ىتلا ؛ ةزرج ةراضحل
 خيراتلا لبق ام ةراضح نيب لاقتنالا ةلحرم
 نم حبصأ كلذ ىلعو . ةينوعرفلا ةراضحلاو

 تارسألا لبق ام ةراضح ميسفت نسحتسملا

 . ةزرج ةراضحو ةرمعلا ةراضح : نيمسق ىلا

 لبق ام رصع ةراضح ىلع ضعبلا قلطيو
 اهنومسقي مهو « ةداق ةراضح مسا تارسألا

 عم قفتت ىهو « ( ١ ) ةداقن ةراضح ىلا ةداع

 ىهو « (؟ ) ةداقن ةراضحو « ةرمعلا ةراضح

 . ديدحلا اهديدحتت ةزرج ةراضح عم قفنت
 ناكمالا ىف ناك اذا ىمبانتنلا ماظنلا نا مث

 لسشم : راثآلا نم عاونأ ضعب ىلع هقيبطت
 ىلع هقيبطت بعصلا نم هنأ دجو دّقف « راخفلا
 ىلع قبطني ناك اذا وهو « اهنم رخآلا ضعبلا

 ىتلا راثآلا ىلع قبطني ال هناف « ايلعلا رصم

 ىتلا ةيرححلا ةيآلاف . لامشلا ىف تفشتكا

 ىف « ىمتنت ىهو « الثم ىداعملا ىف اهيلع رثع

 « تارسألا لبق ام رصع رخاوأ ىلا « انيأر

 ىأر بسح بونحلا ف مسج

 .سسصعلا كلذ لفاوأ ىلا ىرتي

 دساو



 ةجومملا ضباقملا تاذ ةيراخفلا ةينآلا روهظو
 ىتلا ةنولملا موسرلا تاذ ةيراخفلا ةئنآلاو

 « لامشلا ىف ةرملوألو « ىداعملا ىف اهيلع رثع

 ى ىعباتتلا هخيرأتب ذخألا بعضلا نم لعجب

 سييابدلا سوعر روطت نا م 5 ةيحانلا هذه

 ةيضرفلا لاكشألا نم : الثم « ديعصلا ىف
 ةيرثمكلا وأ ةيوركلا لاكشألا ىلا ةرمعلا ىف

 اهروطنت' عم قفتن ال اضيأ وه « ةزرج ىف
 دجو ام نأل لامشلا ىف اريخأ هانفرع ىذلا

 اذاق . لوألا عونلا نم وه ىداعملا 2 أاهنم:

 راثآألا ضعب نأنم لاش ام اذه ىلا انفضأ

 « فورعم خيرات اهل سيل ىرتي تاعومجم ىف
 ماظنلاب ذخألا ناكما مدعل ىوق رربم ةمث ناك

 . اهتوتخو اهلاعف + اهلك رصف قف تارذألا
 « ةزرج ةراضح نأ كلذك ظحالن ْنأ ىغبنيو

 ةلحرملا ىف ؛ ديعصلا ىف تداس دق تناك ناو

 « تارسألا لبق ام رصع لحارم نم ىطسولا
 لبق رصم ىلامش ىف ةمئاق تناك اهنأ الا

 . كلذ

 لبق م رصعل ةيراضحلا لحارملا دب دجحتو

 هذه ةقالعو ء ىلبقلا هجولا ىف تارسألا

 ىلع فرعت مل « ةيرادبلا ةراضحلاب لحارمل

 ةيرق ىف تيرجأ ثاحبأ دعب الا قيقحتلا هجو

 . ىرادبلا نم برقلاب ةيمامهل
 راثآ ىلع ىوتحت نارتم اهكمس ةقبط اهيف

 نم لفسألا ءزجلا 7 لكش ) ىرادبل
 لدت ىهو ؛ ةعباتتم ةزرجو ةرمعلاو ( ةروصل

 ىلامش ىف لصن ملو . اهثدحأ ةريخألا نأ
 جئئاتنلا هذه لثم ىلا ؛ مويلا ىتح « رصم

 لحارملانيب طيبضلاب ةقالعلا دددحت ىف ةمساحلا

 تدجو دقف

 اهيلع روثعلا مدعل كلذو« اتلدلا ىف ةيراضحلا

 . ةعناتتم ةيرثأ تاقط ىف

 : اهراشخاو مقاوملا

 ىتلا عقاوملل هرايتخا ىف ناسنالا ناك
 بنحتت ناكف . لماوع ةدعب اعوفدم اهتكس

 قى وأ ىداولا ىف ءاوس « ةضفختملا ىضارألا

 ةرثكو تاعقنتسملا .راشتنال ارظن « انلدلا

 كلذلو . اهيف شيعت ىتلا ةيسشحولا تاناويحلا

 لهسلا ةفاح برق .« ةعفترملا عقاوملا راتخي ناك

 . ىونسلا ناضتفلا رطخ نع اديعب ؛ ئقيفلا

 نم برقلا همهي ناك ناسنالا نأ كف الو
 ةيرهتلا تالضاوملا. قرط نمو « ءاملا دراوم

 « ةداعغتسالا ىلع صرحب ناك امك « ةيربلاو

 « ةيعيبطلا عقاوملا نم « انكمم كلذ ناك املك

 نعضي ىكل « ةزرابلا عافدلا طوطخ نمو
 نم هسفن ةيامحو ؛ كلاسملاو قرطلا ةبقارم

 : . ةئحافملا تاراغلا

 دشرتس ناك.ناسنالا نأ حضاولا نمو

 ناكملل هرايتخا دنع ؛ تاراتعالا هذه لكن

 فؤح ىداو:بصم دنع هانكسل هذختا ىذلا
 « قاولخ ىلامش ىف ىفيفلا لهسلا ةفاح برق

 اهيف تماق ىتلا ةعقيلل هرايتخا دنع كلذكو

 ىتلا ةعقبلا كلت ىفف . ةميدقلا ىداعملا ةدلب

 دتمي ةقيض ةوبر ىلعو « اتلدلا ةمق دنع عقت

 « ىضيفلا لهسلا ةقاح ىتح ىبرغلا اهفرط
 ةندم < تارسألا لبق ام رصع ىف « تئشنأ

 . انادلف نيعبرأ نع.لقت ال ةحاسم لغشت ةريبك

 ىداو ىلع لامشلا ةيحان نم فرشت ىهو
 « ةلجذ ىداو"ىلغ بونجلا ةيحان نمو.« هيتلا

 « برغلا ةهج نم ليلا نم برتقت ىه مث

 0 م



 نييداولا نيب اهسأر عقرت « ىنيسوبألا ىريجلا
 اذه ىلع « ناكملا ف ترفاوت دقو « نيروكذملا

 قيرطلا نأل ةصاختو « ايازم ةدع « وحنلا

 لحاس ىتتح حوتفم « قرشلا ةيحان نم ؛ اهمامأ
 . ءانيس ةريزج هيسث ىلاو سيوسلا .جيلخ

 ىداو ىو ةطيقل ف تدحو, ىتلا راثآلاو

 . ناسنالا لالغتسا ىدم ىلع لدت تامامحلا

 تالصاوملا قرط مهأ نم وه قيرطل ميدقلا
 ءارو ايعس « رمحألا رحبلاو لينلا نيب ةيعيبطلا

 نداعملاو ةيرحبلا فادصألا نع اثحبو ةراجتلا

 ناسنالا رمتسا دقو .ةميقلا راححألاو ةيسفنلا

 « قيرطلا اذه مدختسي « رصعلا كلذ ذنم

 . اذه ائموي ىلاو روصعلا لك لالخ

 هرايثتخا دنع ناسنالا لمف كلذك

 ىتلا ةنايجلاف . ذاتوم اهيف نفدي ىتلا نكامألل

 « هرط ىلامش .« ةلجد ىداو بصم دنع عقت

 ىوتسم قوق ولعي ضرألا نم اعفترم لتحت
 رباقملا تئشنأ ىداعملا فو . ىداولا ضرأ

 ةهج نم ىداولا سفن ىلع ةلطملا ضرألا .ىف

 نأ ىلع ةرفاوتم ةلدألاو اذه . لامشلا

 تقولا يف هنم ىضاملا ىف قمعأ ناك ىداولا

 . هؤلمت تذخأ بسماورلا نأو « رضاحلا

 . تارسألل قباسلا رصعلا ذنم جيردتلاب

 : ةيلوآلا داوملاو تاعانصلا

 ةيراخفلا ةينآلأ عحفي ناسنالا ناك

 «لينلا ىمط نم تاعصقلاو تانفجلاو رودقلاو
 ىرجحلا رصعلا ف لعفي ناك امك امامت

 ناولألاو ماجحألاو لاكشألانأى لع . ثيدحلا

 حبصأو « تارسألا لبق ام رصع ىف تددعت دق

 ” ةدوجوملا بطاورلا نابنالا ءدختسا كلذك
 اذهل + حتتافلا اهنولي زيمتت ىتلاو « نايدولا ىف
 ا ٠ يقرا

 ىلع زاتمت ةيراخفلا ةينآلا تحبصأ دقو

 اهتموعي .ثيدحلا ىرحجحلا رصعلا ةينآ

 قو ىرادبلا ىفف . اهلاكشأ عونتو اهلقصو
 «ءادوس ةفاح تاذ ءارمح ةينآ دهاشن ةرمعلا
 ةنولم موسر تاذ ةيئآ ةزرجو ةرمعلا فو

 ناسا نيا ناد ساو ل
 ناك امهمو . ييبانصي ةدوزم وأ رويط لكش
 ةينآلا عنصي كذاسنالا رمتسا دقف رمألا

 ةريبكلا رودقلا كلذ ىف امب « ديلاب ةيراخفلا

 لسصب ىتلاو « نيزختلا ىف مدختست ىتلا
 . عافترالا 2 رثم نم رثكأ ىلا اهضعب

 لشمت موسر اهيلع ةيراخف ةينآ ( 8 لكش )
 تاناويحلاو تاتابنلا ضعب

 ( تارسألا لبق ام رصع )

 دل إل مسس



 ةنينآلا ةعانص نإ ئه كاسل عاولاو
 . اهسرامت ىتلا فرحلا نم الصأ ىه ةيراخفلا
 دق نكت ملف . ديلاب. عنصت تماد ام.ةأرملا

 لكل ناكو . راخفلا عئاص ةلحع دعب تفرع

 « اهتينآ هب زاتمت موسرلا نم.زارط ةعامج.
 قو ةزرج ىو ةرمعلا ىف كلذ دهاشت نحنو

 ةيداعلا ةيراخفلا ةينآلا تناك اذاو . ىداعملا

 ةينآلاف ؛ ةفوشكم رأآن ىف اهفيفحت نكمي
 كش ريغ نم تناك ةنولملا موسرلاب ةنادزملا

 لوصولاو . قلغلا مكحم نرف ىلا ةجاح يف

 ىلع ةلدألا نم وه نرفلا اذه لثم ةماقا ىلا

 تاعامجلا هيلا تلصو ىذلا ىنفلا مدقتلا

 مدقت وهو ؛ تارسألا لبق ام رصع ىف ةيعارزلا

 تاعانصلا ىف مدقتلا ةعرس ىلا ناسنالا زفح

 ضعب راثآ ىداعملا ف تدجو دقو . ةيندعملا

 قارحا ىف العف مدختست تناك ىتلا نارفألا

 . راخفلا

 ةيرجحلا ةحلسألاو تالاآلا ناديم ىفو
 ارظن ةمدختسملا راجحألا مهأ ناوصلا ىقب

 ىف ةبالص نم ءامهب زاتس ىتلا تافصلل

 « اياظشلا عزن ىف ةلوهسو « لامعتسالا

 دجوت كلذ عمو . اهبيذهتو ةلآلا ليكسشتو
 طيلخ ىه راجحأ نم ةعونصم تالآ ضعب
 ىرخأو « '١( ىريجلا رجحلاو اكيليسلا نم
 . ةردان ىهو « ليمحلا ىروثابلا رخصلا نم

 « ةيناوصلا تالآلا ةعانص ترمتسا دقو

 كلذو ثيدحلا ىرححلا رصعلا ىف تناك اسك

 نم ريثك ىلع تلمتشاو.« اهعنص نف ةيحان نم

 سوءرو بقاثملاو طشاكملاو ىدملاو لجانملا

 نم اهتيظشنب زيمتت ىتلا بارحلاو ماهسلا
 ةيئاوصلا تالآلا ةعانص لصتو . اهيهجو

 * 0ع مساب ةفورعملا راجحألا ىع ()

 لبق ام رصع نم ناوصلا نم ىدم ( 9 لكش )
 ( ةزرج ) تارسألا

 لامجو ناقتالا ةيبحات نم 34 اهتورذ لا

 عورأ نم دغت ىهو « ةزرج ةلحرم ىف ؛ عنصلا

 دقو . خيراتلا لبق ام رصع ىف ملاعلا هفرع ام
 نم م ةدددج لاكشأ ةلحرملا هذه ىف ترهل

 + ةكفشبلا  ليذا لتشا ىلع قتلا ةردلا اهبعأ
 اللوأ تلقلص نيكاكسسلا نم ةليمج عاونأ مث

 ةراهمب ىرصملا عئاصلل دهشت ةيانعب تيظش مث

 ضباقم ىدملا هذه ضعبلو ( + لكش ) ةقئاف
 « بهذلانم قئاقر انايحأ اهوسكت م جاعلا نم

 نفو ٠ ةفلتخم موسر اهيلع ترفح دقو:

 ىلا ؛ انلق امك مجري وحنلا اذه ىلع ةيظشتلا

 ىرجحلا رصعلا ىف مويفلا ف ةفولأم تناك ةداع
 ىدملا هذه ضعب لوط لصيو . ثيدحلا

 دل يس نس



 . ارتميتتس ني رشعنم رثكأ ىلا انايحأ ةديدجلا
 ةياعلل ةليلق نيهجولا نم ةاظشملا تالالاو

 تالكئاو لاصنلا دوست ثيح « لامشلا ىف

 ىرخألا ىه اهنكلو ؛ اياظشلا نم ةعونصملا

 امم اهعناص ةأرحو « اهعوتتو اهلامحب زيمنت

 عورأ نم لعلو.. هنفل ماتلا هقذح ىلع لدي
 ةيناوصلا تاحوللا كلت ىداعملا ف دجوي ام

 ةيحورملا طشاكملا مسا اهيلع انقلطأى تلا ةقيقرلا

 ناو « اهلك رصم ىف ليثم اهل دجوي ال ىتلاو
 . © نيطسلف ىف ةفورعم تناك |

 نم ةعوخيتطملا :قرشالا كا وذكلا اابلو

 . ةلوقصم سوؤف سوءر ىلع لمتشتف رجحلا
 راحسثألا نأ ىلا اهدوجو ضعبلا وزميو

 ةصاخبو « رصعلا كلذ ىف ةردكب ومتت ترمتسا

 ائيش لقت تذخأ اهنأ ريغ « ىرادبلا ةلحرم ىف

 نأ هيف كش ال اممو . ةلحرملا هذه دعب ائيشف
 ةديدج ةادأ ناسنالا تطعأ دق سوؤفلا هذه

 نم عسسوأ ردق ىلع .باشخألا نم ةدافالل

 . ةفلتخم ضارغأ ىف همادختساو « لبق ىذ

 سوءر عنص ىف راجحألا تمدختسا دقو

 و « بورحلا ىف لمعتست ىتلا سيبابدلا

 ىرخأ انايحأو صارقأ لكش ىلع انايحأ
 : لكتشلا ةيرتسك وأ ةزي دعما رك لك ىلع
 تارسألا لبق ام رصع لالخ اهعنص رمتسا دقو

 . هسفن ىخيراتلا رصعلاو.

 ليثامتلا ضعب راححألا نم عنص كلذك

 «لزاغملا سوءرو ؛ تاناويحلل اهلغأ « ةريغصلا

 ناولألا دادعا ىف مدختسن ىتلا تاحوللاو

 رجح نم عنص ريبك ددع اهنمو ؛ تاغبصلاو
 ارويط لثمب وهو « زاودرألا وأ تسشلا

 )١( لوسغلا تاليلت ىف ٠

 كلذك . ةيسدنه الاعشأ وأ تاتاونح وأ

 « دئالقلا عنض ىف هس رححلا مدختسا

 راضخحأو « زرخلا تابحو رواسألا ضعبو

 جراسملاو « نواهلاو « قراطملاو « لالغلا نحط

 . اهريغو

 اهعورأو ةيرجحلا تاعانصلا لمجأ نمو

 ترهتشا ىتلا ةلوقصملا ةيرححلا ةينآلا ةعاتص

 دقو . تارسألا لبق ام رصع تاراضح اهب

 «تلزابلا ىلا رمرملا فيضأو « ةرمعلا ةلحرمفف

 تيفدحتتنا ثيح « ةزرج ةلحرم ىف لامكلاو

 « ةلوحتملاو ةيرانلا راححألا نم ىتش عاونأ

 « اهريغو سينلاو تيرويدلاو تينارجلا لثم

 دمج ىلا جاتحت ةبلص راجحأ اعيمج ىهو
 اهدادعا ىف ةراهمو ةقد ىلاو « اهعنص ىف ريبك

 ١٠١(. لكش)

 ى ةيرححلا ةنآلا ةعانص ترمتسا دقو

 عنصي ناك اهرثكأ نأ ريغ « تارسألا رصع

 تناك ىتلا « ةبلصلا راجحألا نم الدب رمرملا نم
 رخصلا مدختسا دقو . ةزرج لهأ دنع ةلضفم

 عديم اا نوألا تارسألا هع قف :قزوللا
 داوملاو . 2 ةليمحلا ةفافشلا ةينآلا ضعب

 .رصمفةرفاوتم ةعانصلا هذهب ةصاخلا ةيلوألا
 ىلع ةلطملا باضهلا ىف ىريجلا رححلا دجويف

 نم تلزابلا راجحأ جرختستو 4 ىداولا

 امك ؛ مويفلا نمو ةرهاقلا نم ةبيرقلا قطانملا
 ةلوحتملاو ةيرانلا راجحألا رئاس عم دجوي هنأ
 اهداتري ناك ىتلا « رمحألا رحبلا لاج ف

 رباقملا ىفو ناولح رباقم ىف دهاشت )١(

 ٠ ةراقس ىف ةيكللا



 تارسألا لبق ام رصع نه رجحلا نم ةينآ ( ٠١ لكش )

 مطقت ىتلا نايدولا قيرط نع اميدق ناسنالا
 . اهيحاون نم ةيحان لك ىف ةبضهلا

 نيب : تامفترملا ناعس نأ دقتعملاو

 اوناك نيدلا مه 4 رمحألا رجبلاو ديعصلا

 داوملا دجوت ثيح .« ةينآلا منصب. نوموقي
 ترشنتاتاهجلا كلت نمو ؛ اهل ةمزاللا ةيلوألا
 اهنأ رهاظلاو . اهمادختسا معو ىداولا .ف

 نم تناكو 4 موقلا ءابرثأ تايننقم .نم تناك

 واع ةراضحلا خيرات.( 1ع) 0

 اهتميق مظعل سانلا اهلدابتي ىنلا ةئيمثلا عاسلا
 5 اهتردنو

 قطانملا ىف ةفلتخملا تاودألا عنص ناكو

 زوتألا نما ةيلوكلا ةاولا اهب جيت ىلا
 باحصأ نم ةئف مايق اذه ىنعم ناكو . ةفولألا

 « ةفلتخملا تاعانصلا ف تصصخت « .فرحلا

 ةلحرم ىف ةصاخبو + تارسألا لبق ام رصع ىف

 ةزاتمملا عاونألا ةعانص لثم 34 ةيراضحلا ةزرح



 ..ةيآلاو « ةيئاوضصلا .ةحلسألاو تالآلا نم
 ندعي و.« .ةبرجحلا .تاودألاو ةنيزلا :تاودأ نف

 ةرثكن :تاهجلا هذه لك زييتتو .. ةيساحنلا

 . ءاهعتضمتت مل تاودآ اياقن نم اهيف هيلع رثع ام

 تناك نكافألا كلخ بلغأو . اهعنص ءانثآ تفلت
 ؛ ةيتاوصلا .تالآلا متبمل ةصصخملا نكامألا
 ىف متي ناك تالآلل ىئاهنلا بيذهتلا نأ ريغ
 / ليلدب « ةنيدملا وأ ةيرقلا ىف تالاحلا ضعب
 ىف « ةعونصم فصن « ةريثك :تالآ ىلع روثعلا

 كن الب رظتنت تناك دقو « ىنكسلا قطانم

 . مثالملا تقولا ىف اهدادعا عامنا

 تامامحلا ىداو.ةقطنم ىف اريخأ رثع دقو

 « رضخألا تسشلا نم رواسأل ةريثك اياقب ىلع

 ناكسىلا لسرتو ؛ ةهجلا كلت ىف عنصت تناك

 لبق ام رصع لالخ كلذو « ليلا ىداو

 ىلع رثع امك « تارسألا رصع لئاوأو تارسألا

 ءانثأ فلت دق ةيناوصلا ةحلسألا نم ريبك ددع

 رمحألا رحبلا لحاس برق نكامأ ىلعو : هعنص
 تاودأ عنصل فادصألا اهتم جا تناك

 .٠ ةسسشزلا

 ةيجاعلاو ةميظعلا تاعانصلل ناكو

 دقو « نييرادبلا مايأ ىف ريبك نش ةيفدملاو
 «ةزرجوةرمعلا ىتلح رم اظوحلم امدقتتمدقت

 بفقاثملاك ةفلتخم ةيلزنم تاودأ اهنم تعنصو

 طاشمألاو قعالملو فيطاطخلاو ربالاو

 متاوخلاو رواسألاو غ( ١١لكش ) سيبابدلاو

 اهسضعب نأكو « ةريغصلا ليثامتلاو ةينآإلا ىذعبو

 . ةهلتخم رظانم لثمت ةرونفحم شوفت نادزي

 ةزرصج ىدم ضعبل ةيجاعلا ضباقملا ىفو

 « ديصلاو لاثقلل رظانم دهاشن ةروهشملا

 شوقن ىلع رثعن امك ؛ تاناويحلا فلتخلو

 « رقصلا امهنيب نمو « رئاشعلا تاراش .لثمت
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 عجرت ليف نسو ماظع نم طاشمأ ( ١١ لكش )
 +٠ تارسألا لبق ام رصع نم ىلوألا ةلحرملا ىلإ

 ةايحلا ىف ازراب اناكم دعب اميف لتحا ىذلا

 . ةنعارفلا مايأ ةندلا

 ةليلق اهيلع رثع ىتلا ةيبشخلا تاودألاو
 رورمس كلهو فلت بسشخلا نأ ةردانو

 ةحلسأل جذامت تاودألا كلت نيد نمق . نمرلا

 ع 7 عتسصلا ةقشقد فاحصو « ةفلتخم تالآو

 ديصلا تالآو 6 ىداعملا 2 تدحو ىتتلاك

 أاهمدختسا كاز أم ىتلاو 14 جن ارموبملاب ةفورعملا

 دقو . اذه انموي ىتح ةيئادبلا لئابقلا ضعب

 نكت )فوادي قطعا جارعولا را
 لالخ رهثساو 7 ( ةروصلا طسو ىف -- ع

 ندو ىن وعرفلا رصعلاو ثناوسألا لبق ام عع

 بشخلا نم تعتنص ىتلا ىرخألا تاودألا

 5 رودقلا. تاءاطغو سييابدلاو نقعالملا ضعب

 « رصعلا كلذ ىف ساحنلا ةفرعم نأ كش الو

 دهم دق ؛ ةيساحتلا تالآلا عنص قهمادختسا و



 لالغتساو ةرابحتلا نف مدقت مانأ قيزطلا

 . ريبك دح ىلا ةعانصلا نوئش ىق:باشخألا

 ىف ةدوجوملا نداعملا نم وهف ساحنلا امأ

 دقو . ءانيس ةريزج هبشو ةيقرشلا ءارحصلا
 «قفرادبلا رصع كبي هنومدختس نوبرصم ا أد ١

 ةراضحفف اريبك ارود نيدعتلا ةعانص علت مأو

 بهذلا هن تقولا ىف رهظ دقو : ةرمعلا

 امأ . زرخلا نم بابح اهنم تعنصو « ةضفلاو

 ةلحرم ىف رهظ دقف ساحنلا مادختسا ناسا

 ةيلمعزدعملا قرط ةيلمع ىلا تفيضأو « ةزرج

 نم فضلا تأدبو 4 ةكسسبلا دانعاو روهص

 رحاسنخلاو سووؤفلا سوعر نديعملا اذه

 ) ليمازألا ( تاتحملاو ىدملاو بارخلاو

 لكش ( سييابدلاو ربالاو تقاثملاو رو انصلاو

 ساحنلا نم ةعونصملا تاودألا نأ ريغ . ) ١

 ليفلا نسو ساحنلا نم تاودأ (١؟ لكش )
 ( ةزرج ) تارسألا لبق ام رصع نم

 ةيرجحلا تاودألا ترمتساو « ةايلق تي
 دقو . هس ىخبراتلا رصعلا لالخ مدختسن

 ءاسشنا ىلع ةديدحلا ةعانصلا هذه تدعاس

 تبسكأ ةقبط ىهو « ساحنلا عانص نم ةقبط
 ةحلسألاو تالذلا عنص ىف ةزراب ةناكم رصم

 صلاخلا ىرصملا عباطلا تاذ ةيساحنلا ةينآلاو
 ةرافحلا تيقب دقو . تارسألا مايق ذنم

 تاراضحح نم ةراضح اهدهع ءدب ىف ةينوعرفلا
 ىلع « ىرصملا عرازلا ريتساو « ساحنلا رصع

 ةيرجحلا سوؤنلا مدختسي « ةليوط ةدل لقألا
 هنوئش ىف ناوصلا نم ةعونصملا لجانملاو

 . ةيعارزلا
 لبق ام رصع قى ىداعملا ناكس ناكو

 هبسش برغ نم ساحنلا نوبلجي تارسألا
 ىتلا اهسفت ىه مجانملا هذهو 6« ءانيس ةريزج

 ةرسألا نم ءادتبا ةنعارفلا اهلغتسي ذخأ

 ىلا ةفاضالاب ئداعملا ف دجو دقو . ىلوألا
 ندعملا اذه نم كئابس ةيساحنلا تالالا ضعب

 سوؤفلا ىلع رثعينألبقو . دعب اهعنص متي مل
 ءاملعلا جتنتسا ؛ ءداعملا ىف اهسفت ةيساحتلا

 مطق ىف تمدختسا ىتلا ةقيرطلا نم اهدوجو
 قى تمدختسا ىتلا ةيبشخلا ةدمعألا فارطأ

 ةلآ ىلا جاتحت ةقيرط ىهو ؛ نكاسملا ءاش

 . ةداح ةيساحن

 « ىرادنلا ةلحرم لالخ نمدقت دقو

 دواحلا تاعانص « ةيلاتلا ةيراضحلا لحارملاو

 « لابحلاو جيسنلاو لزغلاو ريصحلاولالسلاو
 تاعانص ؛ انركذ نأ قيس امك « اعيمج ىهو
 جسنو . ثيدحلا ىرححلا رصعلا ىف تأدب

 ىلع لدت امك دهعلا ميدق اضيأ وه ناتكلا

 . رباقملا ضعب ىف تدجو ىتلا اياقبلا كلذ

 سك اذ د



 . ةنزلا تاودآ تحبصأ ىقرلا دايدزا عمو

 طاشمألاو متاوخلاو رواسألاو دوقعلاو دئالقلا

 ءارسمخلا 000 مئامتلاو سيبابدلاو

 تاودألا هده ن . ءادوسلاو ءارضخلاو

 ا ضعبلاو رجحلا نم
 ةعونصملا رواسألا لدتو . ب

 عئاصلا ةراهم ىلع ناوصلاو تسشلا نم

 بقث ةيلمع اضيأ كلذ ىلع لدت امك « هتقدو

 دئالقلاو زرخلا تاحح لثم « ةقيقدلا تاودألا

 نم تابح ىلع ةرمعلا ىف رثع دقو .
 نأ نيبت ةلدأ ىلعو « « انيملاب » ةالحم زرخلا

 . ىناشاقلا عنصل.تلذب دق تالواحم

 اولصح دقف « نيولتلل ةيلوألا داوملا امأ
 ىف ةريثك ىهو « ءارمحلا ةرغملا ةدام نم

 ةدام نمو « رمحألا نوللا ىلع ؛ ءارحصلا

 نوللا ىلع ساحنلا تانوبرك وأ تيشالملا

 ىتانلا محفلا ن هم اولصح م « رضخألا

 نم امبرو « رانلا نم فلختملا « بابهلا »و

 . دوسألا نوللا ىلع : كلذك زينجنملا ندعم

 ندعملا اذه نم ريداقم ىداعملا ىف تدجو دقو

 + زاخفلا نم هنآ ىف طول انمي ءىخألا

 اهريغو

 ةريزج هبش برغ نم كش ريغ نم تبلج دقو
 . ءاتست

 عارزلا مسسوتلا
 ةعارزلا نونف نأ ام تقو ىف دقتعملا ناك ٠:

 « جراخلا نم رصم تلصو ناويحلا سانئتساو

 « تارسألا ليق ام رصع ىف ناك اهلوضو نأو

 اذه أطخ حضتا مث . ةزرج ةلحرم ىف ةصاخبو

 ىرادبلا ةراضح نع فشكلا دعب ىأرلا

 ىرححلا رصعلا تاراضح نعو ب« ةيعارزلا

 : هجيئاتنو ىف

 مهتفرعم تناك انيرو

 . ق :لثمتت- ىهو « ةايحلا رصانع نم اماهاأرضتع
 « عارز لوأ اوناك عوبفلاو ةمالس ىنب ةدمرم

 :اوعرزف ؛ ناؤيحلا اوسناتسا قم. لئاوأ نمو

 اودنعو « ناتكلاو :نخدلأو ريعشلاو حمقلا
 0 رسزاتخلاو زعاملاو ماننغألاو ناريثلا ةسرتب ا

 ءاذعلا جاتناو .ةعارزلاب

 ش . مدقلا ْق ةياغ دهع ىلا عجرت

 ىف ريبك مدقتب ةزرج ةراضح زيمنتو

 وزعنو . ةعورزملا ةعقرلا ىف ةدايزو « ةعارزلا

 بوسنم ىف عافترا ثودح ىلا كلذ ضعبلا

 هارحم تحن ىف طشنب رهنلا لعج امم ضرألا

 هرودب دعاس دق كلذ نأ رهاظلاو « هقيسعتو

 ةدايزو تاعقنتسملا ةحاسم شامكتا ىلع

 ى رثألا ربكأ هل ناك امم « ةعورزملا ةحاسملا
 عارزلا هيلا جاتحي امم ربكأ ردقب ءاذغلا جاتنا

 سانلا نم ةديدج تاتف مايق ىو مهسفنأ

 نم عون روهظو « ةراحتلاو ةعانصلا سرامت
 افورعمنكي مل « ةفلتخملا لامعألا ىف صصختلا

 نم ديزي نأ اذه لك نأش نم ناكو . لبق نم
 « عمتجملا ىف قراوفلا نمو ةيموقلا ةورثلا
 نيب فالتخالا نم عون روهظ ىلع دعاس. ْنأو
 . اهتايوتحمو اهماجحأ ىف « رياقملاو نكاسملا

 تاتابنلا ملظعم ةفرعم نكمأ دقو

 نيب اهيلع رثع ىتلا اياقبلا نم تاناويحلاو
 ىتلا موسرلا ضعب نم كلذكو « لالطألا

 .ىلا ةفاضالابو . رصعلا كلذ ونانف انل' اهكرت

 سانلا فرع « اهانركذ ىتلا ةيعارزلا تالغلا

 « لثألاو غورخلاو « زيمجلاو طنسلاو ليخنلا

 نوتزلاو نيتلا ةعارزب كلذك اوماق امبرو

 . اتلدلا ىبرغ ىف

 ىف .ناويحلا ديصن ناسفالا رمتسا دقو

 نم نوللا اذه نأ ريغ « رصعلا كلذ لوأ

 مسا هير اسس



 ةايحلاق ائيشف ائيش هتيمهأ دقفي ذخآ طاشنلا ٠
 ةيبرتو.ةعارزلا ىلع تماق ةايح ىهو « ةديدجلا
 ةعانصلاو ةراجتلا ىلع مث « الوأ ناوئحلا.

 ناسنالا جورخف رمألا ناك امهمو ::كلذ دعب

 رهاظلاو . ةيلستلاو هللا درجمل ناك ديصللا
 رثكأ رفاوتي ذخأ غارفلا تقو نأ لاح ةبآ ىلع

 تاودأ ةرثك اضيأ كلذ ىلع لدنو « لبق نم
 مجرت ىتلا « راثآلا نيب تدجو ىتلا ةيلستلا

 اهيلع لدي امك ؛ ةيراضحلا ةزرج :ةلحزم ىلا

 . هب هتانع دايدزاو نفلاي ناسنألا مامتها

 :  .رفلا

 لبق ام رصع لبق ؛ نويرادبلا جرخأ دقو

 اصاخ أ لثمت ةريغص ليشامت « تارسألا

 نفلا نأ ريغ . ( ١ لكش) تاناويحو

 ذخأ مث ؛ تقولا كلذ ىف امدقتم نكي مل ةماع

 ( ىرادبلا ) تارسألا لبق امرصع نم جنارموبو قعالمو ليثامت غ5 نكش)



 . رضع لثاوأ ذنم اً .اناكم لتحي كلذ دعب

 روتعلا نم حضاو اذهو « تارسألا لبق ام

 ا لنيئامتلاو شوقنلاو ةنولملا

 2 خصلا لياستلا ضب لعو . جايلا ويرجسعلا
 لشم « رصم .ق نآلا اهل دوجو ال تاناويح

 افحلسلا و ىربلا ريزنخلاو ليفلاو رحبلا سرف
 رسخآلا ضعبلا لثميو « حاسمتلاو ةيئاملا

 ى دهاقنو . ةفلتخم عاضوأ ىف اصاخشأ

 ءادوسو ءارمح ثاولأب اموسر ليثامتلا ضعب

 صقرت اهنأك ىلعأ ىلا ةعوفرم اهدبأو

 1 . حارمو رورس

 نفلا لصي ةيراضحلا ةزرج ةلحرم ىفو
 + ةقوللا نويعلا ف كلذ يلو و: ةتقرك ىلا
 ةزرح راخف نادزيو « ةشوقنملا موسرلا قو

 « ةيسدنه الاكشأ لثمت ةنولم موسرب ليصألا

 الاكشأو « ةفلتخم انفسو ؛ تاناويحو تاتابنو

 ديسصلل رظانم كلذك لثمي امك « ةيرش

 جذامن ناوصلا نم موقلا عنص دقو برحلاو
 . نامتالاو لامحلا ىف ةياغ اهضعب تاناويحل
 لأ نم ىسكلا نأ كني لو

 رصم ىبونج ىف ؛ روخصلا ل اي وأ

 . رصعلا كلذ ىلا عج ري 4 اهبراحص

 هنلع لمتشت ام صضعب نأ د لإ نمو

 هئولملا موسر

 ةينآلا ىلع هارن ام عم قفتي تاعوضوم نم
 . ةنولملا موسرلا تاذ ةيراخفلا

 ةراضح جانتا لك ىف هسملن مئارلا ىنفلا

 « ةيرححلا وأ ةيراخفلا ةيناآلاىف ءاوس « ةزرج

 « ةيجاعلا اهضاقمو ةيناوصلا ىدملا ىف وأ

 تاحوللا ىف وأ « سييابدلا سوعر ىق وأ

 . ةيرجحلا

 : يراتلا فرع موقت لوأ
 رثكأ تناك اتلدلا ةراضح نأ دقتعمللاو :

 رصع ىف + ديعصلا ةراضح نم ايقرو امدقت

 قودلا اذهو

 ” اتلدلا ةحاسم ملظعل ارظن < تارسألا لبق ام
 7 اب ىعارملاو ةيعارزلا ىضارألا عاسفاو

 زاتمملا ىفارغحلا اهعقوم مكحب هو © ةيحان

 0 قرشلا عم لاتصتالا لعحب

 ةلدألا تناك اذاو . ىرخأ ةيحان نم اروسيم

 ٍِ ىدلاف « ىضاملا ىف انزوعنت تناك. ةيرثألا

 ىداعملاو ناولح ىف ؛ مويلا ىتح هنع فشكلا

 ىلع دعاسي اممل ؛ امهريغو

 ةماع انثلدلا ىف ندملاو ىرقلا نأ فورعملاو

 اذعو « ىداولا ىف اهتاليثم نم مظعأ تناك

 عجرت ىتلا « ةمالس ىنب ةدمرم ىف امامت حضاو

 ىرجحلا رصعلا ىلإ اهراثآ

 لبق ام رصع رخاوأ ىلا عجرت ىتلا ىداعملا
 ىأرلا نوريثكلا ديرتو . تارسألا

 ةباتكلا نأو و« اتلدلا نم الصأ ىه ةزرج

 + يما كف هاو. لامفلا "ف كوخ لوك تاع

 : ىأرلا اذه ديبأت

 قو 4 ثيدحلا

 ةراضحنأب 0

 نيب ؛ ةيسايس ةدحو لوأ ٠ خمراتلا ءدب لبق
 نييلامششلا ءاول تحت ؛ ديعصلاو اتلدلا

 5 مهتماعزو

 خيرات هفرع ميوقت لوأ نأ رمهاظلاو

 اذه نأو « كلذك انلدلا ىف اشن دق ةيرشلا

 نيعبرألاو ثلاثلا نرقلا ىف ناك ماهلا ثدحلا

 ىاوألا ةرسألا مايق لبق ىأ ؛ دالبملا لبق

 ميوقتلا اذه عارتخا ناك دقو . ةنس فلأ

 ؛ ةعارزلا فورظو ناضيفلا ماظنل ةباحتسا

 جوضن ىلع لدي.امناف ءىش ىلع لد نأ وهو
 ىلعو « ديعبلا دهعلا كلذ ف ىناسنالا ركفلا

 ىفتقي ةمظتنم تادهاشمب ناسنالا مايق

 فى ولو « ةباتكلا نم نم عون هريس ارحل

 نأ 00 ناسنإلا طظحال دّقف . ةيئادبلا اهتلحرم

 نأو ماظتتناب رركتت ةيونس ةرهاظ ناضيفلا

 تناك تادهاشملا كلت نأ نظلا بلغأ )١(
 ٠ تقولا كلذ ىف اتلدلا ةمق ضرع طخ دلع

 دسألاو



 قورش عم قفألا دنع رهظت .ةيتامبلا ىرعشلا

 هيف لصي ىذلا مويلا سفن .ىف ىسمنشلا
 ناك ثيح « سيلويويلهو فنم ىلا ناضيفلا

 ىلعو .. لثاوألا نويرصملا نويكلفلا نئيعي
 « ةيعارزلا تايلمعلا عيمج اوبتر سسألا هذه
 دقو . امو ميو نم ةنوكملا ةئسلا اوعرتخاو

 رهشلاو « ارهش رشع ىنثا ىلا ةنسلا اومسق

 ةسخللا مايألا اهلا فاضت « اموب. نيثالث ىلا

 اهيف نوهلي « دايعألل اهوصصخ ىتلا « ةيقايلا

 ىلا امئاق ماظنلا اذه ىقب دقو . نوبرطيو

 تاليدعتلا ضعب نامورلا هيلع لخدأ نأ

 . ةفضطلا

 ىقرلا رسهاظم مهأ نم ةياتكلا دعت

 , اتلدلا ىف تأشن اهنأ دقتعملاو « ىعامتجالا

 ىتلا تامالعلا ضعبب ةلص تاذ تناك امبرو

 . ةيرححلا روصعلا ىف ناسنالا اهمدختس ناك

 تاتانن تامالعلا هذه نم ريبك ددع لثميو

 لامعتسالا ةعئاش تناك « انلدلا نم تاناومحو

 نع فشكلا نأ رهاظلاو . ىلوألا ةرسألا لبق

 تفرع ىذلا تقولا سمت ىف ثدح دق ميوقتلا

 هسفن تقولا كلذ ناك اميرو « ةباتكلا هبف

 تحت « ىلوألا ةدحولا هيف تمت ىذلا وه

 . لامشلا لهأ ةماعز

 رصعل ؛ ةيراخفلا ةينآلا ىلع دهاشن نحنو

 ىلع لدت ةريثك تامالع « تارسألا لبق ام

 ىلوألا ةرسألا لبقو . اهتايوتحم ىلع وأ اهكلام

 لبق اومكح كولمل ةنودم ءامسأ ىلع رثع

 ةلماك اهيلع رثع دق ةباتكلا تاودأ نأ مث ؛ انيم

 نأ بتاكلا ىلع ناكو ؛ ةرسآلا كلن دهع ىف

 كلذ ىنعمو « اهظفحو تالجسلا دادعاب موقي
 ةرسألا لبق ام ىلا عجرت نأ دبال اهتأشن نأ

 تاصو ةباتكلا نأب لوقلاف نذاو . ىلوألا

 ؛ لوبقم ريغ لوق وه جراسخلا نم رصم

 ىتلا ةيرثألا ةلدألا دعب هب ذخألا نكسي الو

 . مويلا ىتخ انيدل تعمجت
 نكاسمل تاساسأ ىلع ىداعملا ىف رثع دقو

 قبط ةروص مقاولا ىف ىه « لكبشلا ةليطتسم

 اهمدختسا ىتلا ةيفيلغوريهلا فورحلل لصألا

 . رادلا نحص وأ رادلا ىلع ةلالدلل ةنعارفلا

 « تارسألا لبق ام رصعل ةريخألا ةلحرملا ىفو

 ءايشأ لثمن ةعونتم معوسرو روص ىلع رثعن

 نمض « دعب اميف « تلخدأ روص ىهو « ةنيعم
 سفن ىلع ةلالدلل ةيفيلغوريهلا فورحلا

 ىذلا جرعتملا طخلا اهمهأ لعلو « ىناعملا

 اهفرط دنع ةسوقملا اصعلاو « ءاملا ةحفص لثمي

 ىخيراتلا رصعلا ىف تحبصأ ىتلاو « ىلعألا
 دهاشن مويلا ىتح انلز امو . ناطلسلل ازمر

 ست « ءارحصلا ىف « ةاعرلا تاعامج دنع

 « مهمل ىلع اهب نوشهي ىصعلا نم عاونألا

 لهسي ىكل رجشلا ناصغأ اهب نوبذجي وأ
 ريشن نأ ىغبنيو . اهيلا لوصولا ناويحلا ىلع
 ةيرثمكلا « سوبدلا سأر نأ ىلا اضيأ انه

 فرط هفرط هبشي ىذلا مهسلاو « لكشلا
 ةيفيلغوريهلا تامالعلا نم امهالكو « ليمزألا

 . ةزرج رصع ىلا ناعجري « ةفولأملا

 ةريشعلا نمو ةنيدملأ ىلإ ةيرقلا نم

 : ريغصلا نطولا ىلإ

 تارسألا لبق ام رصع لقاوأ ىف سانلا ناك

 لبق نم نوبرادبلا شيعي ناك امك « نوشيعي
 وه رئاشعلا ماظن ناكو « ةريغص ىرق ىف



 - 0 كقاسلا ماظتلا

 > ىتلا لئابقلا

 قلعو . اهن ةصاخ ةراسق ةرياشغ لكل :قاكو

 ىلع ةلدأ ىلع رثعي مل هنا نم لاقي امم مغرلا
 هنأ نظلا بلغأف + رئاشعلا كلتل ءاسؤر دوجو

 ىلع رهس « ةريشع لكل سيئر دجوي ناك
 « ةعا رزلا نوئسش :نأل ةصاخنو « اهنوئش

 اطخأ عفدو « تاونقلا قش * نم اهب لصتن. امو

 دعت تناكو -- روسحلا .ةنايصو «.ناضيفلا

 تلطتت ا

 تاعامجلا لكل هنع ىنغ ال « فارشالا نم

 . ةيرهتلا م ا

 نضع ده اس تاوبألا للف افبرفع قفز

 ٌفاصم ىلا عفتري مث « ائيشف ائيش ومني ىرقلا
 تاعامجلا حبصتو 4 ةيلحملا مصاوعلاو ندملا

 . ةنيعملا هدودح هل ميلقاب اهنم لك طبتري
 ناطوألاو ةيقارغحلا ماسقألا ذخأت اذكهو

 هسفن تقولا ىف ىثالتو « روهظلا ىف ةريغصلا

 كلذ ىلا مجرت ىتلا نةنسلاو 5 رئاشعلا ماظن

 مهب راخفلا ةينآلا ىلع اهموسر ىرنو ؛ رصعلا

 تاراش اهنأ كش ال « ةفلتخم تاراش لمحت

 اهبلص نم تجرخ ىتلا « ماسقألا كنت كلت

 رصعلا ىف ةفورعملا ةيرادالا ماسقألا» ةياهنلا ىف

 ايلعلا رصم ىف ناك اذه حص اذاف . ىنوعرفلا

 هذه نم نورشع ؛ تارسألا مايق لبق « اهدحو

 اهلثم دجوي ناك امبرو « ةريغصلا تاليودلا
 . انلدلا ىف

 . ةكلملاو ةسائرلا

 رصع ف ةورثلا دايدزا ىلع ةلدأ كانهو

 « ناطلسلا مايقو ةسائرلا روهظو « هزرجح

 .لتشم كلذ ىف مهلثم
 .- 6 لينا نلاغآ ف -نآلا" شيعت

 01 نكس هانركو نأ قيس انك ءاذع ىلع لدتو 1

 اه ىنلا قورفلاو هرباقمو رصعلا كلذ:

 قضم سيل ويتكاريه ف ةروهشملا ةريقملاو

 1 موسرلا نيزتىتلاو « نيللا نم ةينبملا « وفدأ
 اهنأ ضعبنلا دقتعي ىتلاو « اهناردج ةنولملا

 صخشل .كش ريغ نم ىه « ةربقم ال نكسم

 هاجلا تاحضأ نم :نسلا وأ موقلا مظاعأ : نم 1

 ناولح ىف « رباقملا دحأ قى رثع دقو . ذوفتلاو .

 : بشخلا نم ناجلوص ىلع « فوح ىداو دنع

 سيئرل كش الب .وه « ةربقملا تايوتحم نمض
 تناك ةسائرلا نأ نذا حضاولا نمف . ىلحم

 نييلحم اكولم نأو « رصعلا كلذ ىف العف ةيماق

 . نيدوجوم اوناك

 لوحت ةطقن ىلا لصن ةزرج رصع ةباهن فو
 تجمدنا ذا « ةيرصملا ةراضحلا خيرات ىف ةماه

 نيتكلمم ىف ةبراحتملا ةريغصلا ةيلحملا كلامملا

 ىف ىرخألاو لاسثلا ىف امهادحا « نيتريك

 اددع نأ ىلا انرشأ نآ قبس دقو . ترحل

 همت الرع 7 « كولملا نم

 ةرسألا كولم نم لوأ روهظ لبق العذ

 نيتيسايسلانيتدحولا نيتاه مايققفتنو . ىلوألا

 مياقالا « رصم ىف نيتيعيبطلا نيتدجولا عم
 اهلوهس اتلدلا ىلع لمتش ىذلا ىلامشلا

 « لدتعملا اهخاتمو « اهتاعقتتسمو اهشارحأو

 نمو رحبلا ةيحان نم ةحوتتمملا اهباوبأو
 ىذلا ىبونجلا ميلقالاو « برغلا نمو قرشلا

 روصحملا قلغملا قيضلا ىداولا ىلع لمتش

 . نيتضهلا نيب

 .ةنيدم رطعلاكلذف اتلدلا ةمصاع تناكو

 نآلا ةلثمم اهلالطأو : © وتوب »وأ <« نود

 نم: ىقرشلا لامسفلا .ىلا 6 .نيعارفلا لت ىف

 لس يب معد



 قف بونجلا ةمصاع تناكو : قوسد ةنيدم

 ىهو « ( رمحألا موكلا ( « نخن م ةئدم 0

 « سيل وينكار يه ٠» مساب دعب اميف تقرع ىتلا :

 ناك سروح نأل ارظن « رقصلا ةنيدم ىأ .
 (باكلا) «بخن» ؤ.ىه تناك دقو . اهدونعم

 مهأ نم « تارسألا مايقل قباسلا رضعلا ىف
 نم الك نأ ظحالي ىذلاو . ةيفارغجلا عقاوملا .

 « فرطتم ىارغج مقوم ىف دجوي نيتمضاعلا
 ىف ةيناثلاو « اتلدلا لامش ىصقأ ى ىلوألاف
 كلذ ببس ناك اميرو.. ديعصلا بونج ىصقأ
 دنع تناك بونجلاو لامشلا نيب دودحلا نأ

 نأ هيف بوغرملا نم نكي ملو « اتلدلا ةمق
 ق ىهو « دودحلا برق ناتمصاعلا نوكت

 . ديدهتو تاراغو تاكبتشا قطانم ةداعلا
 كلذ ىف « اتلدلا ةمق دنع تماق هنأ ىلع

 اهنأ كش ال ىتلا ؛ ىداعملا ةنيدم « رصعلا

 رهاظلاو « تاكابتشالا هذه نم اريثك تساق
 . بسلا اذهل ةياهنلا ىف اهورجه دق اهلهأ نأ
 تناك « اهونجحو اهلامش « رصم داحتا دعبو

 كلذ لغشت « روصعلا مظعم ىف « ةمصاعلا

 فنم نم دتمي ىذلا زاتمملا ىفارغجلا معقوملا
 ةرهاقلا ىلاو طاطسفلا ىلاو نويلباب ىلا
 :ةيترعملا

 , نكامملا
 لبق ام رصع ىف ىلوألا نكاسملا تناك

 لشم تناكو « ةطاسبلا ىف ةباغ تارسألا
 راحشألا ناصغأ نم ةديشم « نييرادبلا نكاشم

 ائيش روطنت اهارن ةزرج ةلحرم فو . .نيطلاو
 ةطيسبلا نكاسملا .بناج ىلا رهظنف .« ائيشف

 ةليطتسم نكاسم 6 ىضاملا دهعلا نم ةثوروملا
 نم « ءانبلا نف رصانع عيمج اهيف رفاوتت

 ى تمسق دقو « ذفاونو باوبأو فوقس

 « دقومب نكسملك داوزو « ماسقأى لا لخادلا
 ةمخض رودقو « ضرألا ىف ةروفخم نزاخمو
 مدختسا دق نبللا نأ زئاجلا نمو . راخفلا نم
 تمدختسا دقق رمألاناكامهمو . اهضعت ءءانب ىف

 نيطلا نم لتك ىداعملا نكاسم ضعب دييشن ىف
 رمأ وهو « ةتوحنملا ريغ راجحألاو فنحملا
 مئاوقلا تناكو . ءانبلا نف روطت ىف نأش وذ
 ابلاغ « ةيلحملا لثألا راحشأ نم « ةيبشخلا
 لمحو نكاسملا لكايه ةماقا ىف مدختست

 . اهفوقس
 لخدم برق عضوي ةداع دقوملا ناك امو

 ىتح طايتحالا نم دبال ناك « نكسمملا
 حايرلا ثيح ؛ ىداعملا فو . هيف امب قرتحي ال

 باب اولعج « ةيلامشلا حابرلا ىه ةدئاسلا
 ىداعملا نكاسم رثكآو . بونحلا نم نكسملا
 اهنم ليلقلاو « ىرئاد فصن لكش وذ
 ىلع اضيأ رثع دق هنأ ريغ . ليطتسم لكش وذ
 هيلا لزنب « ضرألا ىف رفح دق ثلاث عون
 ضعي اهدنست تاجرد ةطاسوب ناسنالا
 داس لأ ىلع .ةزفا زعم ةلوكلإ و. نامهألا
 ريصحلا ناكو « ةفوقسم تناك ةرئاغلا نكاسملا
 . اهئاردج وسكي

 « عبرم نكسمل لاصلصلا نم جذومن ةمثو

 لثم وهو « ديعصلا ىف « ةنساحملا ىف هيلع رثع

 تاردألا نق اهبل عك للا وطلبوا
 .(١؛ لكش)

 , اهترثكو ىداعملاف نكاسملا ماحدزا لديو

 ىلع « ةنيذملا اهلغشت ىتلا ةريبكلا ةحاسملاو

 ةعقر عاسنلا ىلعو « ناكسلاب ناكحلا ظاظتكا

 نم عون مايق نيبت ةماه ةرهاظ ةمثو. . ةنيدملا

 رسال ١ هينا 0



 رصع نم نكسمل نيطلا نم جذومن ( 5 لكش )

 ( ةئسساحملا ) تارسألا لبق ام

 ( 0300 ةلاو نواعتلا حور

 فارطأ دنعف . لبق نم افولأم نكي مل ردق
 يل يدلل

 دقاوملا فاح ىلا كلذو « ناكسلا عومج

 راوصحب دجحوت ىتلا ؛ ةريغصلا نزاخملاو

 ىلبعع تلد ن 0 ةرهاظلا هذهو . ةرسأ لك نكسسم

 تالصلا نم عون مايق ىلع لدت امناف ءىش
 حلاصملاو كرتسشملا روعشلا اهماوق ناكسلا نيب

 تناك اتلدلا فورظ نأ كش الو ؛ ةدتحوملا

 هيضتق ا ارلن ديعصلا نم 0 اذه : اططنت'

 ندملاو ىرقلا ةيامحو 4 ناضيعلا 2 مكحتلا

 نم « ةفوبثكملا ةعساولا .لوهسلا كلت ىف

 مئاد نواعتو ةكرتبشم دوهج

 ناسنالا أدب ةيرادملا ةراضحلا رصع ذنم

 ةقيرط نأ ريغ « نكاسملا نع اديعب هاتوم نفدي
 ىرجحلا رصعلا ىف هاتفرع امك تيقب نفدلا

 نم نوكتت « ةيدرف رياقملا تناكو . ثيدحلا

 «لكسشلا ةريدتسم وأ ةيضس « ةطيسب تارفح

 نم ةعطق لخاد ىف « ةينثنم ةثحلا اهيف عضوت

 ةقيرطلا هذه تيقب دقو . دلجلا وأ جيسنلا

 تارفحلا تناك ناو « ةرمعلا ةلحرم ىف ةعبتم

 تحبصأ « روغلا ةليلقلا « لكسثلا ةيضيبلا

 رصعل ةريخألا ةلحرملا ىفو . ةقيمعو ةليطتسم

 نونفدي سانلا ةماع رمتسا تارسألا لبق ام

 ةريقملا نأ دس « ةطيسبلا تارهحلا كلن ىف

 هاجلا باحصأ ىدل « اجيردت ر

 اهئانب ةّقرط ةيحان نم ءاوس « ناطلسلاو

 ةظحللا كلت ذنمو . اهتابوتحم وأ اهلكش وأ

 ةعور مظعأو ةمظع رثكأ رباقم دبيشن أدب

 تاقيطلا ىلا لصو ىتح دادزب اهقمع ذدخأف

 ةربقملا ميسقت ادبو « لامرلا لفسأ ةيرخصلا
 لثمتو . ىزئانجلا ثاثألا رثكو « ماسقأ ىلا

 ناك ناكملا نأ حص اذا ؛ سيلوينكار يه ةربقم

 , رصع رياقم ءانب نف ىف ةورذلا « اقح ةريبقم

 « نيللاب ةوسكم اهناردجف . تارسألا لبق |
 ةداملا نم اهماسقأ نيب لصاوفلا تميقأ دقو

 نم ةقبطي ةوسكملا اهناردج ىلعو « اهسفت
 اهدهاشن ىتلاك ةنولم موسر رهظت لاصلصلا

 . رصعلا سفنل ةيراخفلا ةينآلا ىلع

 رصعلا رباقم نأ وه دئاسلا داقتعالاو

 . ةزرج رباقم ةلسلس نم تروطن دق ىنوعرفلا

 ىتلاو «:ايناج ةيكلملا رياقملا انكرت اذا نحنو

 ةرورض تلمأ ىتلا ةجاحلل ةحبنت اهروطت تناك

 دس يي سس



 هسفن تقولا قو « ماودلا ةفص اهل رياقم ةماقا 1

 اذه سملن انئاف « صوصللا ىدبأ نع ةدّئم

 ىهو ؛ ناولح ىف ةيبعشلا رباقملا نق روطتلا

 . ةيناثلاو ىلوألا نيترسألا ىلا عجترت ىتلا

 «ىخيراتلا رصعلا لئاوأ ذنمو « رياقملاكلت ىفف

 تناك « ناردحلا وسكت ةتوحنم اراححأ دجحت

 ةرفح ىلا لصوملا زيلهدلا داصيال مدختست
 نحنو . بشخ نم افوقس دجن امك « نفدلا

 امك امامت ؛ تاناويحلا نفد ةرهاظ انه ظحلن

 +« تارسألل قياسلا رصعلا ق لاحلا تناك

 دنع ةنوفدم نالزغلاو بالكلا دحن ثيح

 سانلا اهيف نفدي ناك ىتلا ةنابحلا فارطأ
 هل مهسفنأ

 لبق ام رصع رباقم ف عضوت تناكو
 ىتلا « ةفلتخملا ةحلسألاو تاودألا تارسألا

 ةداع ىهو « هتايح فق نانالا اهمدختس ناك

 نأ ىلع لدتو « ةنعارفلا رصع ىف ترمتسا

 «قيحسلادهعلاكلذ ذنم ؛ نودقتعي اوناكموقلا

 نفد مهتاداع نم ناكو . توملا دعب ةايحلا ىف

 راعصلا ثثج معضوو « نكسملا راوجب ةنجألا

 ىلع ىدامملا ىف رثع دقو . رودق ىف انايحأ

 لكش ىلع ناتحتف هرادح ىف ترفح دق « ردق

 لصأ ث ريغ نم « انه ىرن نحنو « نينيع

 ضعب ىلع نيئيعلا رفحب تحوأ ىتلا ةركفلا

 سانلا داتعا كلذك . ةميدقلا ةيرصملا تيباوتلا

 ةهحتم اهسوعرو « رياقملا ىف مهاتوم عضو

 ؛ سمشلاب رغم وحن اههوجوو « بونحلا وحن
 عيمج ىف ادحاو نكي مل هجولا هاحتا نأ ريغ

 ؛ ةلجد ىداوو ؛ سيلويويله ىو. تالاحلا

 ىو. + قريتلا يحن هجيشا ةداغب هوجؤلا" دجت
 رخآلا ضعبلاو ابرغ هجتإ ضعبلا دجن ىداعملا
 « اذه . كلذ نع فتخت تالاح كانهو .اقرش

 .سيلوبويلوهؤ :ةلجد ئداوو :ىداعملا قف )١(.
 ٠ راخفلا نم ةينآ اهضعب مم دجو دقو

 نم عونلا اذه نأ 34 انركذ نأ قبس دقو

 رصعلا ىف العف رهظ دق ةيزانحلا تاداعلا

 5 ثيدحلا ىرححلا

 ناكس نع ةلزع ىف نويرادبلا نكي مل
 مهنأ ىلع ةريشثك ةلدألاو . ةرواحملا ميلاقألا

 ىو ىداولا ىف « مهناريحب لاصتا ىلع اوناك

 دجوي ثيح « رمحألا رحبلا ىلا دتنملا ميلقالا
 راجحألاو فادصألا رثكتو ساحتلا ندعم

 ىداو ةقطنم ىف اريخأ فشك دقو . ةنسثلا

 ةراضح ىلا .عجرت ؛ ةفلتخم راثآ ىلع تامامحلا

 « ( ىلوألا ةداقت ) ةرمعلا ةراضحو ىرادبلا

 ىداو نيب ميدقلا لاصتالا اذه ديرت ىهو

 لاصتالا اذه رمتسا دقو .رمحألا رحبلا و لينلا

 . تارسألا لبق ام رصع لالخ هادم عسقتاو

 ساحتلاو « ةيونلا نم بهذلا بلحي ناكو

 نم راقلاو « ءانيس ةريزج هبش نم زينجناملاو
 27 دروزاللاو نايديسبألاو ؛ تملا رحبلا
 دالب نم ( ةرفتصلا ) جذابتسلاو ةضفلاو

 . نانويلا ليبخرأو ايسآ برغ

 لالخ اهارن « ةريثك ةيراضح رصانع ةمثو

 تالصلاف عسوتلا اذه ىلع لدت ؛ ةرتفلا كلت

 نم ىبرغلا ءزجلا ىف « رثعن نحنف.. جراخلا عم
 ةراضح رصانع ضعب ىلع « ةيقيرفا ىلامش

 تاودألا وأ ةيناوصلا تالآلا ىف ءاوس ةرمعلا

 اعيمج ىهو « ةيراخفلا ةنآلا وأ ةيرجحلا

 . ايرغ ترشتتا ةيرصم تارثؤم ىلع لدت
 موسرب ةنادزملا ءارمحلا ةيراخفلا ةنآلاو

 تاهجلا ضعب 2 ادوحوم اهنف لاز ام ءاضيب

 « ئرتب زردنلف دجو دقو . رئازجلاب ةيلبجلا

 ةملكلاو ٠ قرزأ سيفن يجح وع )١(
 ٠ ةيسراق



 هدد راسا : ارتخاء ةورج راثك نم

 ليفاكملاو انايسا ىف ةمبدقلا رجانخلا د دحآ

 ىتلاو <« ناودصلا :نم ةعوتصملا « ةيحورملا

 انتامولعم بستسح * ىداعملا ىف الا دجوت ال
 "ىف تدنجو. ىتلا طشاكملا .هبشت « ةيلاحلا

 ةينآلا كلذك . نيطسلف ىف لوسفلا تاليلت
 دعت ىئتلاو « ةجومملا نفباقملا تاذ ةيراخفلا
 اهل ؛ ةزرج ةراضح هب زاتمت ام معأ نم

 ام ثقو ىف ليق دقلو ؛ ةيروس ىف اهلئامي ام
 نوتنزلا تيز لمحت. تناكو ةدروتسم اهنا
 2 ىداعملا ىف اهنع فشكلا ءاج مث . رصم ىلا.

 رم اكوا دنا ىلا عج ارا
 ناك امهمو . ةلقتسم ةأشن تأشن « ةيواتلد

 « كش ريغ نم « لدي امهنيب هبسشلا ناف رمألا
 رصم نيب امئاق ناك لاصتالا نم عون .ىلع

 . رصعلا كلذ ىف ةيروسو

 « رم ىف تفرع دق ىرخأ ةيحان نمو
 ارع اهنا لاقي تارثؤم « ةزرج رصع ذنم
 ضعب و « راثآلا ضعب ىف ةلثمم اهارن «لصألا
 نأ كش الو . رصعلا اذهل ةينفلا تاهاجتالا
 ضعب ىلا اهتجاحب ىحت تأدب ةروطتملا رصم
 قى دوجو امل نكي مل ىتلا ةفلتخملا داوملا

 « علسلا كلت داريتسا ىلا تعس دقو « اهضرأ

 . . جراخلا نم « ةيلامكلا ذاوملا نم اهرثكآو
 رآ .داوملا كلت عم ىتأت نأ ىعيبطلا نمو

 رثأ تاذ نوكت امير « :ةديدج تاهاجتاو

 حضاولا رمألاو . دئاسلا :ىلحملا .قوذلا
 را ترك

 .نم عون اشن كلذلو « اهناريج نع اديعب
 : .:خراتلا مايق لبق مهنيبو اهنيب تالصلا

 رصم.ىف اهرثأ تالصلا هذهل ناك هنأ كش الو

 : ةيحان نم اهل .ةرواجملا دالبلا ىو « ةيحان نم
 ْ . ىرخأ

 ' « نفسللةريثك موسرب ةزرج ةراضح زاتمتو

 ةيراخفلا ةينآلا ىلع ناولألاب ةموسرم اهار
 اهارت امك « سيلوينكاريه ةربقم ناردج ىلعو
 تاهج ىو ؛ ىداولا ىف روخصلا ىلع ةروفحم

 ناك نانا ف نلخ لدي انهن سنكلا ركلا
 خرق لدتو ٠ تالصاوملل اميظع اًمرط اكاد
 مايق ىلع نفسلا كلت اهلمحت ىتلا تاراشلا
 . ةددعتم نكامأ عم « رهنلا قيرط نع « تالص

 ق « تارسألا لبق ام رصع ىف تدجو دقو

 ةعونصم نفسل جذامن « ديعصلا ىفو اتلدلا
 كلت ةوقب لئاقلا ىأرلا معدت « راخفلا نم
 رسكتسملا رصعلا كلذ ف تالصلا

 ظ . ٠6( لكش)

 ( تارشآلا نبق امرصع ) راخفلا نم: بزاقل جذومن .( ١5 لكش )

 ا كج



 ا ١ ىراضحلا رارمتسالا
 ىرادبلا ةرابضحل .نأ نآلا انتل فوزعملا

 ثردحلا ىرخبحلا رصعلا .ةراشحب ةيوقت الص

 رصانع ضعب نأو « اسات ريذ فو مويفلا ىف
 ةدمرم ةراشح نم ةدمتسم ئداعملا ةراشح

 ىرححلا رصعلا ةراشح لثمتىتلا ؛« ةمالس

 سملن نحن اذكهو . اتاذلا ف ثيدحلا

 ىف ىراضحلا روطتلا ىف احضاو. ارارمتسا:

 رصع ىلا ثيدحلا ىرححلا: رصعلا نم 4 رصُم

 ةلدألا ىلا ةفاضالاب « انيدلو . تارسألا لبق ام

 ةلصتملا تاداعلا نم ةدمتسم ةلدأ « ةيداملا

 « ترمتسا دق اضيأ هذهف « ةينيدلا دئاقعلاب

 لالخ « ءىثلا :ضعب تريغت دق تناك ناو

 سيدقتو 4 ريغتتا مل نفدلا ةقيرطف 5 روصعلا

 لعفلاب تأدب ةداع ىهءاهتدانععو تاناويحلا

 ترمتساو ؛ 27 ثيدحلا ىرححلا رضعلا ىف

 رصعلا فو © تارسألل قبياسلا رصعلا ىف

 نأ انركذ نأ قيس دقو اذه . هسفن ىخبراتلا

 نفدت تناك تاناؤيحلا ضعب

 . تاسنالا اهب طاحب ىتلا ةيانعلا سفنب طاحتو

 3 اهناوم كدع

 لشت ىنلا « رقصلا ةمالع نأ فورعملاو

 لبق ام رصع ىف العف ترهظ « سروح هلالا

 ىلع ةموس رم انايحأ دهاشت ىهو 3 تارسألا

 ىرت ىرخأ انايحأو « ةنولملا ةينآلا ضعب

 رظانم نمض دجوت وأ « نفسلا ىلع ةعوفرم

 ةياهت برقو ٠ مثامت لكش ىلع وأ « ديصلا

 نم العف اوذختا دق موق ةمث ناك رصعلا كلذ

 نورخآ كانه ناك امك : مهل ادويعم سروح

 رحبلا سرفل ماظع ضعي تدجو (1)
 ةدمرم ىف 2, راجحأ اهلوحو : ضرألا ىف ةتبثم

 اعون لثمت تناك امبزر «٠ ىداعملا ىفو ةمالبس ىنب

 ٠ :ةدايعلا“ نم

 دحاو لثم اذهو .. سيريزوأ نودبعب اتلدلا ىف

 ىراضحلا راريتسالا ىلع .ةلالدلل هقوسن
 ةراضحلا' لوصأ نأ ىلعو « هيلا انرشأ .ىذلا

 ىغبني « لقألا ىلع اهدهع لوأ ىف « ةينوعرفلا
 . خيراتلل قياسلا رصعلا ىف اهنع ثحبن نأ

 ةراضحب ترثأت ىرادبلا ةراضح نأ ايكو

 دق اهرودب ىهف « ثيدحلا ىرجحلا رصعلا

 ضعب ترمتسا دقف . ةرمعلا ةراضح ىف ترثأ

 « ةريخألا ةراضحلا كلت ىف « ةيرادبلا رصانعلا

 تالآلا نم ةديدج عاونأ عم بنج ىلا اينج

 .ةيرححلات اودألاو ةيراخفلا ةنآلاو ةيناوصلا

 تأشن دق ةرمعلا ةراضح نأ نآلا فورعملاو

 اعساو اراشتتا نكم مل اهراشتتا نأو « ايلحم

 راشنتالا اذه ىلع ةلدألا ضعب سملن انك ناو

 امبرو 2 27 ةيقرشلا ةبضهلا ىفو ةبونلا ىف
 .. رصم ىبرغ « ةيقيرفا ىلامش ىف كلذك

 ةلحرملا لثمت ىتلا ؛ ةزرج ةراضح امأ

 عسوأ تناكف ؛ تارسألا لبق ام رصعل ةيناثلا

 ىلع رثعن نحنو : ةرمعلا ةراشضح نم اراشتتا

 مهأ نمو . اهيبونجو رصم ىلامش ىف اهراثآ

 ةيئاوصلا ىدملا ةراضحلا هذه هب زيمتت ام

 ةينآلاو « نيهجولا نم ةاظشملا ةلِيسحلا

 ىتلا ةيراخفلا ةينآلاو « ةلوقصملا ةيرححلا

 تاذ.ةينالا كلذكو « ةجومملا اهشباقمب زاتمت

 . ةنولملا موسرلا

 ةدوخوم تناك ةزرح ةراضح نأ رهاظلاو

 موقت تناك ىذلا تقولا ىف اتلدلا ىف لعفلاب

 اذه ديؤيو . بونحلا ىف ةربعلا ةراضح هيف

 ى ةصلاخ ةيزرج تاودأ ضعب دوجو ىأرلا

 طفق نيب ةطيقل ةيرق ىف اريخأ اهيلع رثع )١(

 ٠ رمحألا رحبلاو

 م



 ' جاعلا نم ةيرثآ عطق روهظو « ةرمعلا رباقم
 ربكب نوزيمتي « ىحل ىوذ اددج اموق لثمت
 تدخأ نمزلا رورمبو . ةماقلا لوطو سأرلا

 ةياهتلا ىفو « ديعصلا ىف رشتنت ةزرج ةراضح
 اهب اهطبرت ىتلا « ةريعلا ةراضح لحم تلح

 ددعب ةزرج ةراضح تنأ دقو . ةقيثو طئاور

 اهمايأ ف عع دقو ؛ رباقملاو نكاسملا

 لاصتالا ىوقو « ىراحتلا طاشنلا ةرئاد

 . ىندألا قرسشلا دالب عم

 ةمث نأ ىلع « اريخآ تمت ىتلا ثاحبألاو

 تراعتسا دقو « اتلدلا ىف العف تدلو ةراضح

 اهرصانعنم ريثكلا ةمالسىتب ةدمرم ةراضح نم

 سأرلا نأ ف كش نم سيلو . ةيساسألا

 نم ىه « ةليوطلا ةماقلاو « ريبكلا ىزرحلا
 ةدمرم ىف اهارن . لامشلا ناكس صئاصخ

 كانهو. . ىداعملا ىف كلذكو « ةمالس ىنب

 ةراضحو ةزرج ةراضح نيب ةريثك هبش هوجو

 ةراضح نا لئاقلا ئارلا ديوت ىهو « ىداعملا

 هوجو مهأ نمو . ىلامش لصأ نم ةزرج
 ةينالاو ةيرجحلا ةينآلا دوحو هده هيلا

 ةينآلا كلذكو 4 ةنولملا موسرلا تاذ ةبراخفلا

 ناوصلا نمت الآ ضعبو ةجومملا ضباقملا تاذ

 انلدلا نأ اذه ىنلعمو 5 رححلا نم تاودأو

 ةيرصملا ةراضحلا روطتىف اريبك ارود تبعل دق

 . تارسألا لبق

 ُ خعراتلا وح

 « ىوقأو مهأ ةيعيبطلا لماوعلا تناك

 نمو. ةللاصفتالا تاعزنلا نم 43 نمزلا رورمب

 طيري ىذلا لينلا رهن لماوعلا كلت مهأ

 ' مكحب « ىوق طابرب اهبوتجو رصم لام:
 . ةعارزلاو ضايحلا ماظنو « ناضيفلا فورظ

 نابرشلا وه « كلذ ىلا ةفاضالاب لينلاو

 . ىراحتلا لدابتلاو تالصاوملل ىنسيئرلا

 لامسشلا انتكلمم دحتتنأ ىعيبطلا نم ناك كلذل

 دق هنأ وديو . ةدحاو ةكلمم ىف بونجلاو

 جمدناو 3 خيراتلا ءدب ليقلعفلاب ةدحولا تمت

 اتلدلا ءاول تحن دحاو ميلقا ىف ناميلقالا

 كلت نأ اضيأ ودبيو . نييلامسلا ةماعزو
 دب دج نمتىداع مث ؛ اهأرع تمصمنا دق ةدحولا

 لهأ عضخأ امدنع « ىخيراتلا رصعلا لوأ ىف

 ةدحولا تماقو « لامشلا ناكس بونحلا

 ىتلا ةدحولا ىهو « ةروهشملا ةيخيراتلا

 « ةينوعرفلا تارسألا. ىلوأ اهباقعأ ىف تءاج

 رصع اهدنع ىهتتاو « خيراتلا اهعم ادب ىتلاو

 . خراتلا لبق ام

 ةلحرملا كلت نوكت نأ ىعيبطلا نمو
 رخاوأ ىف « نيتكلمملانيب « عازنو مادص ةلحرم

 « ضيبألا جاتلا نيبو « تارسألا لبق ام رصع

 . لامشلا ىف « رسحألا جاتلاو « بونحلا ىف

 نأ لبق امهنيب برحلا دتشت نأ ىعيبطلا نمو
 ثادحألا هذهل ناك هنأ رهاظلاو . ريصملا ررقت

 نمزلا نم ةبقحلا كلتل ىنفلا جاتتالا ىف ىدص

 شوقنلاو « ةنولملا موسرلا نم ةاسلس كانهف

 لمت ىهو « ةلحرملا هذهل ىمتنت « ةروفحملا
 ىو سبايلا ىف ةفلدتخم كزاعمو تاكابتشا

 ناردج ىلع موسرلا هذه دجن نحنو . ءاملا

 اصاخستأ لثمت ىهو « سيلوينكاريه ةربقم
 صقرلاو ديصلل رظانمو « ةفلتخم تاناوبحو

 نفسلا اهنيب نمو لتاقتت اهنفسو برحلاو

 دس يب سس



 ةفورعملا ”“نقسلا هنشن' ةيفسو ةفولأملا ةيلسلا

 ىلع « رئاظن موسرلا هذه عيمحلو ..قارعلا ىف
 نم ةلسلس ىلعو « ةيزرجلا ةيراخفلا ةينآلا

 ضعبل ةيجاعلا ضياقملا ىلع ةروفحملا شوقتلا
 ةريبك تاحول ضعب ىلعو ؛ ةيناوصلا ىدملا

 . ةزرجح رصعل ىمتنت اهلكو + زاودرالا نم

 تدجو ىتلا كلت : اعيمج ىدملا كلت مهأو

 . ىدامح محن نم برقلاب قرعلا لبج ىف
 « ةزرجح رصع رخاوأ ىلا ىدملا هذه عجرتو

 «بسحف اهضباقمىلع ىتلا موسرلا ةيحان نم ال

 نهب « اهتاهت برق « ةزرج ةراضح ترهتشا

 هتردقو عناصلا ةقددو « ةيزاوتملا ةيظشتلا

 نف وهو « هتئيشم بسح « اباظسشلا عزن ىلع

 ىف ؛ مويفلا ىف ةناوسلا ةحلسألاو تالآلا
 . ثيدحلا ىرجحلا رصعلا

 لبج ةيدم تاعوضوم نا ضعبلا لوقيو
 ضعب ناو « ةيرصم اهنم رثكأ ةيويسآ قرعلا
 نع ةبيرغ انفس لثمت اهيلع ةروفحملا موسرلا
 ءوض ىف موسرلا هذه ةسارد ذأ ريغ . رصم

 ةيراخفلا ةينآلا ىلع ةقورعملا لاكشألا

 ىلع ةنولملا موسرلا ءوض ىو « ةيزرحلا
 نأ تتبثأ « سيلوينكاريه ةريقم ناردج

 ةصلاخ ةيزرج ةعانص ىلا عجرت ىدملا ضباقم
 . اهلاصن ةعانصك امامت

 اهنا لاقي ىتلا نفسلا نأ حضتا كلذك

 لبق ام رصع تاراضحا ىلوألا ةلحرملا

 ةموسرملا نفسلا ضعب لثامت اهنأو ؛ تارسألا

 ةفاضالاب اذه « ةيزرحلا ةيراخفلا ةينآلا ىلع

 ةبضهلا ىف ةرثكي ةدوجوم اهموسر نأ ىلا

 ةلصتم ىهو « كرتشم ردصم نم ةدمتسم

 ةراضح رخاوأ ىف قرح تناك ىتلا ثداوحلاب

 تسيل ىهو. د ةدجولا قيفحتا ليس ف ةزرح

 ضباقمو ؛ سيل وينك ا ريه ةردقم ىلع ةروصقم

 سوعر ضعب ىف اضيأ اهارن لب « ةيزرجلا ىدملا

 ةيزاودرألا تا> وللا نمةلسلس فو 3 سيبايدلا

 : ىلوألا ةرسألاب ةزرج ةراضح طبرت

 دحن 38 ةريبكلا نيابدلا سوعر دحأ ىفَق

 هجولل نغيبألا جاتلا سيلب « برقعلا » كلملا
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 هج ول >6 اقأ راصتتا ىركذب لفتحيو « ىلبقلا
 اذه مكح دقو . انلدلا ماوقآ ىلع ىلبقلا

 دعب ىنأت 8 ىلوذلا ةرسألا مايق لبق كلملا :

 س أحس ىتلا ةروهشملا « رمرعت » ةحول كلذ

 لعلو . خيراتلا ءدبو ؛ ةيسايسسلا ةدحولا مايق

 دحأ ىلع كلملا ريوصت ركذلا قحتس امم

 ؛ ىلبقلا هجولا جات سبلي وهو ةحوالا ىهجو
 هحولا جات سيلي وهو رخآلا هحولا ىلعو

 . اتلدلا مكحب ناك هنأ ىلع لدي امم « ىرحبلا

 نأ ىلع . دعب اميف ؛ ةنعارفلا ةداع ترج دقو

 ناك امبرو . مهسوءر ىلع اعم نيجاتلا اوعضي

 فئنم ةنيدم ءاشنا داحتالا اذه رهاظم مهأ

 لامسثلا ضرأ ىقتلت ثيح « اتلدلا ةمق دنع

 . بونحلا ضرأب

 ىؤر ىتلا ؛ ثادحألا ةلسلس ىه هذه

 لبق ام رصع ةياهت نيب ام ةبقحلا ىف : اهليجست
 .اهتيمهأل ارظن «ىخيراتلا رصعلا ءدبو خيراتلا

 ءاشناو ؛ ديعصلا ىف ةيكلملا مايق لجست اهنا

 تارسألا لبق ام رصع نم لاقتتالاو ؛ ةدحولا

 . تارسألا رصع ىلا

 دس نيود



 0 ةراضحا نيب ةقيثو ةقالع كانه نأ قحلاو 000

 ةراضح نأو 6 0 ةرسألا ةراضحو.ةزرج

 ربحف أهنم قثبن ا ىتلا ةضيهنلا لثمت ةزرح

 ىلا اهروذج .دتمت ىتلا « ةيخدراتلا ةراضحلا

 ده دقو . تأرنألا لبق ام ةراضح ميمص

 رصانع نيب ىئامنلا جازتمالا رصعلا كلذ

 | دق يبذلا ما ءالؤعو نصمم ق ناعما

 جرم اوباقأ يذلا كئلوأ مهيلص نم جرخ

 ١ ئكيراتلا رصعغلا ق ةراضحلا

 نم ةريخألا ةلرما اني "لصق اًذكهو
 « تارسألا لبق ام.رضعل ةيراضحلا لحارملا
 :خيراتلا باوبأ.ىلا , ىذاعملاو ةزرج ىف ةلثمم

 تارسالا لبق م رصع تاراضح نيس لودج

 - ىلوألا ةرسألا  هاليلا لبق 0

 ع سيلوب ويلهوةلجد ىداو تاراضح

 ىداعملا ةراضح : 2

 داليملا لبق ٠ ىلاوح

 داليملا لبق ودم ىلاوح

 ( ؟ ةداقن ) ةزرج ةراضح
 ناولح

 ( ١ ةداقن ) ةرمعلا ةراضح

 ب مويفلا ةراضح

 ىرادبلا ةراضح داليملا لبق م ىلاوح

 هنا يي سس



 قوءعرفلا خب راتلا رداصم  ج

 « ةينوعرفلا رصم خيراتل انتسارد كلمتعت

 نيخرؤملا تاباتك : نييساسأ نيردصم ىلع

 ةميق تذخأ دقو . نامورو قيرغإ نم ءامدقلا

 لالخ ءاملعلا حج نأ ذنم « لءاضتت ردصملا اذه

 ةيرصملا ةغللا ةءارق ىف « رشع عساتلا نرقلا

 « نويرصملا اهكرت ىلا صوصنلا ةحرتو « ةعدقلا

 « زوصو شوقن و تاباتك نم هلمحت اع راثالا مث
 ردصملا اهرابتعا ىلع نآلا ءارآلا قفتت ىتلاو

 . لوألا ىسيئرلا

 خرؤألا دمتعي دق« ني ردصملا نيذه بناجيو
 قرشلا تاراضح ةسارد ابم اندمت ىبلا تامولعملا ىلع

 ةيمارآلاو ةيروشالاو ةيلبابلاك «٠ ىرخألا ميدقلا
 ةراضحلا راودأ ضعب ترصاع ىتلا « ةيقينيفلاو

 اهيف ترثأو « اهعم تبواجتو تلعافتو « ةيرصملا

 رصم خيرات اهخيراوت تطبتراو « اهب ترثأت وأ

 بعشلاب اهبوعش تلصتاو « ًاقيثو ًاطابترا ةميدقلا
 تحضو « رشابم ريغ وأ ًآرشابم الاصتا ىرصملا

 رصم خي رات مهف ىلع دعاست ةكرتشم ةيراضح رصانع

 ةصاخمو  خرؤملا دمتعي دقو . اهراضحو ةميدقلا

 ضعب ىلع - ةرخأتملا روصعلا نع بتكي نيح
 تور ىلا ةاروتلاك « ةيوامسلا بتككلا ىف ءاجءام

 نع نريثك تثدحنو « فسويو ىموم صصق

 . ةيرصملا ةايحلا_ىحاون نم ًافرط تطسبو « رصم

 تاسارد هتزرحأآ ىذلا ريبكلا مدقتلا معربو

 اننأ روصتب انل حمس فوم ق.انشلف «ةعدقاارصم

 اك اردإ فوعرفلا خيراتلا لوصأل نيكردم انيحضأ دق

 راك نيرلا لام رمت روتكملل

 ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا ملاعب نيملم وأ « مات

 ثداوحو روصع ضعب تلازال ذإ « ًاقيقد ًاماملإ

 نمرثك أر متسا ىذلا  درطملا ليوطلا .خيراتلا كلذ

 ىحاون ضعب تلازالو« ةضماغ  ماعفالآ ةثالث

 انتامولعم تلازالو ؛ ةمهبم ةعدقلا ر صم ىف ةايحلا

 ريغتلل ةضرع ةراضحللا كلتو خيراتلا كللذ نع

 ةيملع ةجيتن ىلإ ثحاب لصوت املك حييقنتلاو
 . رصم ضرأ ىف ىرثأ بقن وأ ةديدج

 ءامدقلا نيخرؤملا تاباتك

 لبق سمامللا نينرقلا نيب ايف رصم راز دقو
 « داليا دعب ىلاشلاو داليملا

 نيمدقألا باتكلا

 نم ريبك ددع

 وأ ةلماك ًابتك اهنع اوبتك «

 ديحولا ردصملا تلظ ٠ بتكلا ضعب قف الوصف

 . رشع عماتلا نرقلا ةروكاب ىتح رصم خيراتل
 ( 20 ىناملا هتاكيه ١ باتكلا ءالؤه لئاوأ نمو

 ق رصم راز ىذلا 8عووعوعسو ه2 انعدم

 هباتك ىف لعسو « داليملا لبق سداسلا نرقلا

 . ةنهكلا اهب هدمأ ىلا ةينيراتلا تامولعملا نم ريثكلا

 بيطخلا هيلع قلطأ ىذلا « ( تودريه) امأ

 « ٠ خيراتلا وبأ ١ بقل ( نورشيش ١ ىفامورلا

 ايسسآ قى « سوسان راكيلاه » ةدلب ىف أشن دقف

 ةفورعملا ماعلا تاهج- مظعم ةرايزب ماقو ؛ ىرغصلا

 دعتقو تناك ىلا « رصم اهنيب نمو ؛ لئنيح

 ةرايزلا كللت تمت دقو . ىمراغلا مكحلا ةعضات

 ىف ةيقيرغالا ةيتلم ةدلن ىلا ةبسس )0١(

 ىرغصلا ايسآ '

 ةراضملا خيرات (؟ ع) 7 م



 اهنالدن زازو « م.ق 44ه « 448 ىاع نيبام

 ديعصلا ىف لوم امك « اتلدلا نئادم نم ريثكلا

 دقو . مويفلا ميلقإ دهاشو لوألا لدنلا ىتح
 صيبصخ ١) هباتك نم يناثلا ءزللا « تودريه
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 ىلا ةيخيراتلا ثداوحلاو : ابندعو اهتيفارغج

 . اهتراضح رهاظمو اهكولم لامعأو

 هعمج ام لك نيودت ىل

 « صيحمت وأ قيقدت نود دالبلاب هتماقإ ءانثأ هآروأ

 رع هيف ثدحتف رصمل ©2306 خيراتلا ١ ريهشلا

 ءااهب ترم

 إإ ( تودريه » و دقو

 نم ملا ايواح « ثغلاو نينا ًاعماج- هباتك ءاجف

 نم ريثكلا بناجي ةقداصلا ءابنألاو قئاقحلا

 . بيذاكأألاو تايرتفملا

 قاوسو ةلاظبا كتب لقوا رش زاودقر
 ©( ىردبألا ةتاكيه ١ بتاكلا م.ق م00 ةنس

 « ًاياتك عضو ىذلا « 28ءعوعمعاتك هع 8ةطلععم

 ةماع ةفصب رصم نع هيف ثدحم « همظعم دقف

 ةفصب ةيرصملا ةينيدلا ريطاسألاو دئاقعلا نعو

 بصعتلا حورب هتاباتك تمستا دقو . ةصاخ

 : 7. هئطول زيحتلاو

 قا ل وسخ 1 كاذك

 نم لوألا

 هيف ثدحنو ؛ رمم خيرا ملاعلا خييرات نع هباتك

 4 الاو ةينيدلا دئاقعلا ن

 ءزلا درفأو 3 00 خذ ةنس ىاوح

 باهسإب ةيرصملا يهل

 ريثكللا ىلع هداهعاب « رودويد ١ تاباتك زيمتتو

 ءارال هض رع نحو رداصملا نم

 ةقيقطلا نع ثحبلا

 هتق دب و هوميس نم

 لإ هعوزنو

 رصمراز دقف «خراتولب » ىنامورلا خرؤملا امأ

 دئاقعلاب هتاباتك ق مهاو عم ةنس ىلاوح

 ) سيروزوأو سيّريإ » ةصق ةصاخو ةيرصملا

 )١( ءازجأ ةعست ىف وهو .9

 .نانويلا دالب ىف ءاريدبأ» دلب ىلا ةيسن (5؟)إ

 نيخرؤملا قدصأ نم خراتولب » عبو : ةدلاخلا

 . لقنلا ىف ةنامأ مهرتكأو « ءامدقلا

 « نيخرؤملا ن

 ىلع اندمتعا

 خيراتلا نم ا ةرتفلل انتسارد ىف مهتاباتك
 « سيناف وطسرأ » لاثمأ صاخ هجوب ىنوعرفاا
 © ماتصم ( سوييلب ١» و ؛ ةتقوموطقمع

 ( سوتكات) و « >ءدممطمع ( نوئيئسكا»و

 م مهركذ قبس نم بناجو
 نيذلا باتكلا نم ريبك ددع دح٠ ود
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 اننإف ء امتراضحو اهخيراتو ةيدسقلا رصم نع

 تامولعملا نم ريثكلا ىلإ كلشو رذحم نآلا رظنن

 بابسأل اهنم ًاريبك ًابناجب ضفرنو اهودروأ ىتلا
 رصم اوراز دق ًاعيمح نوخرؤملا ءالؤهف : ةددعتم

 ءاملالحمضاو اهرخأت روصع ىو « اهفعض مايأ ىف
 روصغع لالجخن اهرايز مل فورظلا تحاتأ ولو

 مهئارآ نم ريثكلا ريغتل اهدجم مايأ قو « اهسضون

 ءالؤه ةماقإ نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه . مهتاعابطناو

 هجاولا ندم ىف نايحألا بلغأ ىف تناك باتكلا
 « ًاضاخ ًاعباط ةايحلا تا ثيح ىرحبلا

 اوأطحأو « ةقداصلا ةيرصملا ةايحلا هجوأ اونيبتي ملف

 ةيرصملا ةراضخلا رهاظم نم هوروص مم ريثكلا 2

 ريثكلا ىف باتكلا ءالؤه دمتعا كلذك . ةمبدقلا

 عم اهولدابت يلا ثيداحألا ىل ]ع مهامولعم نم

 5 0 .راغص ةصاخمو حل نم مهلباق ن

 ءوس ىلإ ةيرصملا ةفللاب 0

 هلقنو نويرصملا ءالؤه هركذ مغ ريثكلل مهمهف

 نع اوثدحن هرودب نييرصملا نأ انك « افرع

 طلتخاف « ماوعألا فالآ اهيلع ىفم روصع
 تافارحللاو ماهوألا .نم ريثكلا اهتايركذب

 « ريطاسألاو



 نم ريثكلا هيلع لبج ام كلذ ىلإ انفضأ اذإف

 مهطول زيسحتلاو بصعتلا نم باتكلا ءالؤه

 م ليلقتلا مهتلواحمو

 مهاباتك ىف اوهجتي باتكلا ءالؤه نأ ىلإو
 قئاقحلا ءاصقتساب اومتبي ملو « املس ًايملع ًاهاجتا

 تاغلابملا ف ةضافإلا ىلع اوصرح م ردقب

 اوثدحت ام لك سايلإو قاربلا بذدكلا ىف قارغإلاو

 3 ىرخألا بوعشلا نأش ن

 اوريثيو رهءارق اولسيل ةفارطلاو ةبارغلا بوث هنع

 ء عالطتسالا بح ةزيرغ مهف اواعشيو مهشهد
 ءالؤه تاباتك نأ « قبس ام لكل ةجيتن دجنسف

 ءاطخألا نم ريثكلاب تآلتما دق ءامدقلا باتكلا

 قلخ ىلإ تدأ ابنأو « تاضقانتملاو فيجارألاو

 . ةعدقلا رصم ىف ةايحلا نع تافارخلاو ريطاسألا

 «نامورو ناذوي نم نيمشرؤملا ءالؤد بناجيو

 (ىدونمسلا نوثنام ١ وه مظع ىرصم خرؤم رهظ

 قالا . س 0 كللملا 0 ى شاع ىذلا
 نم ريبك بناج ىل

 ةيرصملا ةغللار

 ى ًاقمعتم 4 ةيناث ويلا ةخللا

 « ( سوفلداليف )
 07 ماس 0 « ةفاقثأاو ملعلا

 نم ًانكمتم « ةعدقلا

 . ةيرصملا ةنايدلا دئاقعو مدقلا هدالب خيرات ةسارد

 لاوح رصم خيرات خرؤملا اذه بتك دقو

 كولملا نوادم ىلع ًادمتعم م .ق ١8٠6 ةنس
 هتاباتك نكلو .

 انيديأ ىلإ لصي ملو « دي

 ةعدقلا تادنتملاو صوصنلاو

 دشلا فسألل تدقف

 قيرط نع ةروتبم وأ ةرصتخم تارقف الإ اهنم

 («فسوي) خر ملال ثمنو رقةعضببهدعب اوءاج-نيخر م
 ىداليملا لوألا نرقلا ىف

 نرقلا ق شاع ىذلا ة6هنءوهدما سرناكيرقأ و

 شاع يذلا [هوءمطمو

 ىذلا ظوعطفدو © بيزوأ » و « ىداليملا ثلاثاا

 > عبارأا نقلا لئاوأ ىف « نوثنام ١ نع ريثكلا لقت

 ةنعارف عيزوتب « نوثنام ١ خيرات درفنيو

 0 انلزال ميسقت وهو - ةرسأ نيثالث نيب رصم

 دستم ىلاوتلاب رصم تكح ب نآلا ىتح هيلع

 ردنكسالا تف ىتح ىداولا ىرطشل ( انيم » ديحوت

 دالبلل ريكألا
 م مسقتلا اذه

1 
 هم 9 لبق تيك علا 8-5 («نيروت» ةيدرب تمظن ذإ

 : ى ةنعارفلا ماع فلألا ةبارقب

 ىقتسا دق ( نوثنام ) نأ ولبدو .

 5-2 ا ءامددقلا نييرصملا ن

 تاع هومجمو ا

 07 نم انتلاصو ىلإ ءازجألا ت ازين كلذك

 انتسارد تديأ دقو ء اهقدو اهبحصب ( نوثنام »

 . هتاباتك ىف هدروأ امم ريثكلا راثآلل ةئيدحلا

  راسثآلا

 « لوألا رديصملا نآلا نييرصملا راثآ دعتو

 ىلا رصانعلا قدصأ خروؤملا هيف دسم ىذلا

 لعو ؛ ميدقلا رصم خيرات ةسأرد ىلع هنيعت

 . ةفلتخلا اهحاون ىق ةيرصملا ةراضحلا ريوصت

 رداصملا نم اهريغ نع راث آلا كلت زيعام مهأ لعلو

 « تادحألا رصاع ىذلا ديحولا ردصملا اهنأ

 دصق ريغب وأ دصق نع نويرصملا هكرشأ ىذلاو

 . مهتراضح ديلختو + مهخيرات نع فشكلا ىف

 ىأ راثآ اهناجي لءاضتت ىلا -راثالا هذه لمشتو

 تاالسملاو رباقملاو تامارهألاو دباعملا رعتآ دلب

 سيطارقو تافاقشلاو تيباوتلاو تاحوالاو ليئاغلا و

 . ةيمورلا ةايحلا ىف لمعتسا ام ةفاكو « ىدربلا

 ةديقعلا ىلإ تافلخملا كللت ةرفو ىف ببسلا عجريو

 ممايحل نويرصملا دوزتي نأ تنفي ىلا ةينيدلا

 مهتايح ىف نولعفي اوناك ام وحن ىلع ةرحتآلا
 ل نونغلا ف ىف مهمدقت ىلإو « ايندلا

 كلذ عنصو ةماقإ مل. حاتأ امم « ءانبلاو

 0 فافجم ىلإ مث « ريظنلا عطقنملا

 كلت ظفح ىلع دعاس

 .٠ انيديأ ىلإ

 تلصو ىح راثآلا

 ل ل



 راثآلا ةسارد ةأشن

 اناوز قف توطناو « راثآلا كلت تامأ دقو

 ريمدسستلل اهنم ريبك بناج- ضرعت لب ء نايسنلا

 رصم نم ةينثولا تحمما نأ دعب «ء-راثدنالاو

 رمآلا لظو . مالسإلا مث ةيحيسملا اهل تلحو
 تطلس نيح رشع 'عساتلا نرقلا لئاوأ ىتح كلذك

 ثحبلاىف ءاملعلا أدب و « راث آلا كلت ىلع ءاوضألا

 « ةثيدح ةيملع ةسارد اهتساردو اهبنع ئشكلاو

 ىدملاو « اهباحصأ رارسأ نم ريثكلا ىلإ اولصوف

 ماس ى هوغلب ىذلا

 ىرصملا خيراتلا ةباتك ةداعإ حاتأ امم « لامعأ نم

 ةراضحلا لوصأ نع باسقنلا فشكو ميدقلا

 تاوطخ ى كلذ رمأ مث دقو . ةعدقلا ةيرصملا

 . ةيقاعتم ثالث

 هب اوماق امو « مدقتلاو ةيندملا

 نويلبان ةلمح باكر ىف ىلوألا ةوطخلا تءاج-

 نيح « رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ف رصم ىلع

 ىحاون عيمج اوزغ ءاملعلا نم ةفئاط هعم رضحأ

 ىرصملا ىملعلا عمجملا اوأشنأو ةيرصملا ةايحلا

 هب طينأ اع ماق يذلا « 1مهنمسدنع كن 8عرتمتع

 سردو فصو دقو . مايق ريخ ةيملع ماهم نم

 داليلا راثآ هوفصوو هوس رد ايف ءاملعلا ءالؤه

 ًاعيمج مهتاحبأ ةجيتن اوجرخأو « ةيذعراتلا اهماعمو
 ( رصم فصو ١ باتك وه خض ىماع باتك ق

 ىق رشن ىذلا 2 هوينرتةمد لع "8مم

 دسعيو . رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىف سيراب

 رصم راثآ نع ريبكلا فلؤملا اذه ىف ءاج“ ام

 روصو موسر نمو ليلعتو حرشو فصو نم .
 اهيف كرتشا ىثلا « ةيملعلا لامعألا ةيادب طئارخو

 ةسارد ىلإ فدب ءاملعلا نم هعون نم دشح ربكأ

 تماق ىلا تاماعدلا دحأ ىهو. . ةعدقلا رصم

 حابصملا « :8عرتم6ة10هوب ةيرصملا تاساردلا ابيلع

 ١ .اهلدح- و « رم راثآ لع ءاوضألا اطلس ىدلا ريثلا
 < كلذك نيعماطلاو نيثحابلا فذه

 رجح ىلع روثعلاب ةيناثلا ةوطخلا .تأدبو

 ' «تفتخا ىلا ةيرصملا ةغللا زومر لحو ©0ديشر

 حالسب طياضلا « دراشوب » رثع ١0)إ

 اذه ىلع رصم ىلع نويلبان ةلمح ىف نيسدنهملا

 بصم نم برقلاب ١1754 ةنس فيص ىف رجحلا
 ىرصملا عسمجملا ىلا لسرأ دقو ٠ ديشر عرف
 نويلبان رمأ امك ؛ ءاملعلا هب متعا ثيح ةرهاقلاب

 رثألا ىلع لجسملا شقنلا نم روص ةدع عبطب

 ءابيوروأ عاقب فلتخم ىف ءاملعلا ىلا لسرتل
 « ونيم » لارنجلا لزنم ىلا كلذ دعب لقت مث
 ةدأالإ تصن أمكو ٠+ ةيردنكسالا ةنيدمب

 سشيرعلا ةدهاعم نم ةرشع ةسداسلا

 نييناطيربلل نييسنرفلا ميلست ىلع ١٠+18 ةئس
 اسهتيب نم ملس « ةماهلا راثآلا نم ارييك اددع

 ىف ايناطيرب ىلا لصو ىذلا ديشر رجح
 ةيعمجلا ىف عدوأ ثيح ١8.5 ةنس رياربف

 ىلا لقن مث ء روهش ةعسلضبل ندنلب ةيرئثألا
 * نآلا رقتسي ثيح ىناطيربلا فحتملا

 تلزابلا نم ةلتك نع ةرابع ديشر رجحو
 اهحمرعو س11 لاوحفم اهلاوط“ لبست
 ىو 2 مم ؟الزو اهككدسو مسن 16ر0

 ٠ ىولعلا اهءزج دقتفت ٠ بناوجلا ةمشهم

 بتك شقن سلمألا رجحلا هجو ىلع نود دقو
 ٠ ةينانويلاو ةميدقلا ةيرصملا نيتتغللاب

 ةيرصملا ةسفللاب بوتكملا صنلا لجس دقو
 طخلا وهو ىفيلغوريسهلا طخلا : نيطخب
 هيلع قلطأ امك ةهلآلا مالك طخ وأ ٠ سدقلا
 ارطس رشع ةعبرأ مضي' وهو .« هسفن صنلا
 طخلاو ٠ رجحلا نم ىولعلا مسقلا ىف طقف
 ىف جرادلا ىبعسشلا طخلا وهو ىقيطوميدلا
 ىللع بتكلا طخ وأ .« ةرخأستملا رصم روصع

 نيثالثو نينثئا مضي وهو ء صنلا ريبعتا دح

 * رجحلا نم طسوألا مسقلا ىف !ارطس

 ةفل وأ « ةينانويلا ةغللاب بوتكملا ءزجلا امأ
 ةغل ىئهو «ء.صنلا اهيمسي امك نيينويألا
 ةسصئرأ مض دقف + ذتتقو ةيمسرلا طالبلا

 نم لفسألا مسقلا .ىف !ارطس نيسمخو
 رجحلا ٠



 , 90 ىدالملا عبرا نرقلا ىف ةيلث هل لا لع ءاضقلاب.

 تاساردلا ى ةعب عضوم ةخالا كللت تناك ةقيقحت

 « ةيبروألا ةضهلا رصعو 'ىطسولا روصعلا .ق:
 2« ىلإ ليعطعم ( شرك » تاسا رد اهم ركذت

 تاسارد تناك اهكاو ؟#ةعطابععمم 4( ثوتريرأو »

 : ةميلس سسأ ىلع م وقت ال ةيلاجترا

 ديشر رجح ةروص

 «ءاملعلا نم ريثكلا رجحلا اذه ىلع لبقأ دقو

 ثالثلا تاباتكلا ةنراقمل ةحاتملا ةصرفلا مهبذتجت

 لبقأ . آصنو ىنعم ةقفتملاو « اطخو ةغل « ةفلتخا

 تاغللا ىلإ هرمح رثف ىنانويلا صنلا ىلع ءاملعلا ضعب

 كالت مهأ نمو ةيزبلجنإلاو ةيسنرفلاك ةفيدحلا
 )» نوتسو 0 ىزياجتإلا ملاعلا هب عاق م مجالا

 ددع ماق كللذك. ©0 18٠05 ةنس 5. ”وؤمد

 ةليف ةريزج ىف ىقيطوميد صن دجوي )١(
 0-3 ا ةنس ىلا عج

 نأ « مجارتلا هذه نم حضتا دقو 222
 هرقأ موسم رم نم ةخسسن نع ةرابع صنلا

 الافتحا تفقلمل نيدبرصملا ةنهكلل ماعلا عمجلا

 تن سماخلا سويملطب جيوتتل ىلوألا ىركذلاب

 « ىيطوميدلا صنلل ىلوألا تاساردلاب ءاملعلا نم
 ( ىساس ىد» ىسنرفلام اعلا صاخخ هجوب مهم رك ذن

 ( داليركا » ىديوسلا ملاعلاو

 جا ىف حت ىذلا مطعع هامه
 « ةيقيطوعدلا تاملكلا ن نم ريثكلاو مالعألا ءايسأ

 باطخ » هباتك ىف 1807 ةنس هثاعببأ ةجيتن رشنو

 طع 5ع

 ىلع فرعت

 0لممع 5 06-314 7 ىداس قد ويسم ىلإ

 هتسارد ىلع لسبقأ داقف ء قيلغوريهطا صنلا امأ

 ”[طمسمو ( جني سام وت ») .ىزياجتإلا ةعيبطلا ملاع

 ريكس ع فشكلا ىف حجت ىذلا 8

 لضفلا 00 . ةباتكلا كلت لوصأو رارسأ نم

 ةيفيلغو ريما ةسغللا ىف ثحبلا عضو ىف ربك لا

 ًاهاجتتا اهسارد هاجتا ىفو « ةحيمص سسأ ىلع

 ريبكلا ىسترفلا ماعلا ىلإ عجري امتإ ء املس
 ]ءوه 5ءوصعمز5 ( نويليمش اوسئرف ناجو

 ىذلا < (1 895 كالو

 لإ باطخ م ىف ةقفوملا هئاحأ ن

 « ةيتوصلا ةيفيلغو ريما ةيدجأ

 1 عع 3 14. طوعاعم ءءاهنتكع 8 1"ةلمصطقط

 06م 28216:هعالومطع همطقمصما 01165” -

 نطو م

 مآ ريبك ًايناج رشن

 نع ةيسصاد ويسع

 04 ىيلغو ريا ماظنلا رجوم )و

 «2عئمق لح هوو غصع طتع معاج مطتوسع””- 18240)

 ماع « رصم ىلع اكلم 8منمطوصعو ىللجتملا ت2

 لسقغفب هيف ةنهكلا داشأ دقو م ءق 5

 ةنهكلا ١ ىلعو 2 ةماع نيترصملا ىلع كلملا اذه

 تايهلاو ايادهلا مهحنم نيذلا « صاخ هجوب
 , ةهلآلا ريصاقمو دباعملا ىنبو ددجو ممر امك

 ٠ تايغاطقالا اهبموو فاقوألا اهيلع فقوأو

 ىضقي ىذلا ء اًذه مهرارق ةنهكلا لجس دقو

 راثكالاو , دباعملا ىف كلملا اذهل ليثامتلا ةماقاب

 بصنو 2 هحيوتتبو هداليمب تالافتحالا نم

 ٠ دباعملا ىف موسرملا اذه اهيلع لجسي تاحول
 تدعاسس ىدم ىأ ىلا ىردنال 0١١

 ىف « نويلبمش وه ملاعلا « جني » تاسارد

 ىف لصو دق نيملاعلا الك نأ عجرنو « هثاحبأ
 نود ةهباشتم جئاتن ىلا تاعوضوملا نم ريثك

 ٠ رخآلا ىلع امهدحأ دمتعي نأ

 د واس



 ةمحرت ىف ءاملعلا أدب « تقولا كلذ ذنمو

 تناك ىلا ةعدقلا ةيرصملا قئاثولاو صوصتخلا

 . اهلح بعصلا نم زاغلأو مسالط ةباثع كلذ لبق
 اهصقنت « رمألا ءىداب ىف ةحرتلا تناك دقو

 جاتن اهنأكو صوصنلا تدبو « حوضولاو ةقدلا
 ملاد فوص ىف شيعي ؛ سئاب بئتكم بعش
 جيزم ىه ةنايد قنتعيو « باسحلاو توملا نم

 نمؤيو « رحسلاو تافارخلا نم

 نع ًامامت فلتختو ؛ تاناويرلا تافصو لاكشأ
 نم ريثكلاب فصتت تناك ىتلا ؛ قيرغإلا ةغآ
 نكلو . ةيناسنإلا صئاصخلاو ةيرشبلا تافصلا

 ةمحرتىلع لابقإلا ةدايزو ةيوغللا تاساردلا مدقتب

 لجياو تاعايطنالا هذه تلدعت ةعونتملا صوصتلا

 نييرصملا ةايح فنتكي ناك ىذلا ضومغلا

 . مهئادقتعمو مهر راكفأو

 لل تثادويعع

 « ةئلاثلا ةوطخللةيرصملاةغللا ةفرعم تدهم دقو

 راثآلاب ةيملعلا تاسس ؤملاو تاعماجلا مامها ىهو

 ءاملعلا نم ريبك ددعروهظ ىلإ ىدأ امم ؛ةيرصملا

 اوقفنأ نيرشعلاو رشع عساتلا نيئرقلا لالخ
 رئافحلاب مايقلا راثآلا نع بيقنتلا ىف ةرابج ًادوهج

 فيصو وم وسرلاو شوقنلا ليجست م « ةحظنملا ةيملعلا

 هوفصوام ليلو ةسارد مث « صوصنلا ةءارقو راثآلا

 طابنتسا فدهست ةيملع ةسارد هوفشكو هولدتو

 ةراضحلا تاموقمو ميدقل اىرصملا خيراتلا كومأ

 لوألا ليجلا ءاملع نم ركاذنو . ةمدقلا ةيرصمل

 205ءلتمنا ىيلزور» ىلاطيإلا ملاعلا لاثملا ليبس ىلع

 نيذللا « ةعموتدو ©« سويسبل » ىناملألا ملاعلاو

 ١848 ع 1878 ىتنس اتماق

 اهفصوو ةيرصملاراثآلا مظعم ليجستب للوتلا ىلع

 ماعلا ىلإ ةراشإلا بجي كلذك « ًامظنم ًانصو

 نيتثعب ىلع افرشأ

 هك ىذلا « ة[وعنععع (« تيرم » ىسنرفلا

 الذك . كولملا

 ىذلاو « ىرصملا فحتملا ءاشنإ قف لضفلا هيلإ

 صاخيو « بيقتتلاو ثحبلا ىف آر يبك ًاطاشن رهظأ

 « شكورب » ىناملألا ملاعلا مث ؛ ةراقص ةقطنم ىف
 ةسردم لوأ رصم ق أشنأ يذلا « 8ءدوووط

 تج.رخف ةيرثألا ةيحانلا ىف نييرصملا فيقثتل

 دمحأو (عاشاب ) لاك دحأ نييرصملا ءاملعلا

 . ( كلب ) بيجت

 نينألا « ءاملعلا نم ريبك ددع ماق دقو

 تاعماجلاو ةيملعلا تايعسجملاو تائيهلا مهتدف وأ

 « راثآلا نع ثحبلاو بيقنتلاو رفحلاب ةيبنجألا

 «ىرتي ) يزياجنإلا ملاعلا صاخ هجءوب مهم ركذت

 رئافحلا تارشع ىلع فرشأ ىذإلا <« طوصتع

 هم ةريبك تاي فشتكاو

 -زوثكلا ضعب تراثأ دقو . مويفلا ميلقإ ىف ةصاخو

 لثمهباجعإ و ملاعلا ةشهد -رئافحلا اهنع تفشك ىلا

 « ةماها يدربلا قاروأ ن

 اهعراضت ال ىلا نومآ خنع توت نوعرفلا زونك

 الع رثع ىتلاو ماعلا ىف ىرخأ ةعومجم ةيأ

 ىداوب ةربقم ىف 11. 0مم ( رتراك داوهو

 .نيوكت ىلإ ةراشإلا نم دب ال ث

 0 رصم ةسأردب ةصاخلا تايعمجلا

 8ورمع 8عما1ممه8مدتي رصملا راث لإ نع فشكلا

 1مم ءطع 021م ةيناملألا ةرشلا ةيعمحو نسم

 لسيجست ق ءاملعلا د وهج ىلإو ؛ 6«وءام طمق

 تاللعما رادصإ ىو « « تاجوااتك» ىف راثآلا

 ندخنا ىو. ةئرشملا ةقاساوتلاب فانا ةيلكلا
 تالاقملاو ريراقتلاو تارشنلاو بتكلا

 « روصلاو طئارخلاو سلاطألاو ء سيماوقلاو
 فثتلتم

 صالختسا ليبس ىف

 اا
 اولصح ىلا 34 ةيرثألا ةداملا مادخمتسا ف م

 لل وعجم رد نيذلا ءاملعلا ءالؤه لذي دقو

 ًاروكشم ًادهج تايسنحلا
 هرب وبصلو اهيأ ع ةظفاحملاو اهعمج و« را



 نع فشكلا ىف ابلع

 رصاتعزاربإو ميرداسقلا

 . ةيرصملا ةراضحلا

 نت

 راثآلا اهمدقت ىلا ةداكا

 ان رثع ام رهأ لعلو
 نم راثآلا؟ كلت نيب هيلع

 ةيحراتلا علا ةسهجو

 دراسم وأ لوادج ىه ْ

 فوشك ىهو « كلولملا

 ةنعارفلا ضعبل تدخرأ

 ةرسألا مايأ ديف 5 26 روصع نم مهقبس امو

 كولملا رابخأ ليجست ىلإ نويرصملا هجتا ةسماخلا

 متو « رباقملاو دباعملا ىف ماقت ةطبا ارثم متاوق ىف

 مو ملابعأ نم م ماهملاو مهكح ىسو مهءامسأ

 558 ار ىلع من ا رع

 ىلع رمألا لوأ ىف ةنعارفلل خيرأتلا أدب 0١١
 مث بسمسشخلا وأ جاعلا نم ةريغص تاقاطب

 باهسالاو ليصفتلا ىلا لوحت نأ ثبل ام

 ىدربلا قاروأ ىلعو « ةيرجحلا تاحوللا ىلع

 ٠ رباقملاو دباعملا ناردج قوفو
 2, ةنعارفلا ىركذ ديلخت ىلا تاليجستلا هذه

 هب ماق ام تركذو ةيكلملا دايعألا تف صوف

 ةهلآلل هومدق امو لامعألا لئالج نم ةنعارفلا

 نم اسيناج اهضعب لوانت امك ٠ نيبارق نم
 تلج سف ةيسايسلاو ةيخيراتلا ثادحألا

 ةحول تلجسو « رصم ديحوت « رمران » ةحول
 2« سوسسكيلا نم رصم ررحت ةصق « ازوماك »

 دياعملا ناردسج ىلع صوصتلا تيهسأ امك

 تاوزغ نع ثدحتلا ىف ىدربلا قاروأ قوفو

 ىئناسقلا سيسمر كراعمو ثلاثلا سمتحت
 نم دالبلا ذاقنا ىف

 تفدصه دقو

 ثلاثلا سيسمر دذوهجو

 ٠ نيدتعملا

 ا روم

 هحتف دنع نومآ خنع توت ربق

 ناكو 5 خيراتلا رجف كولل خيرأتلا ىل 3| ١ تدمح لب

 ىضام دسيإ# وه كلذ نم ”ىساسألا ضرغلا

 ةنعارفلاب نوعرفلا باسنأ طبرو ةسدقملا ةيكلملا

 . بابرألا نع شرعلا اوثرو نيذلا نيمدقألا

 بناحخلا رقتسي ىذلا - ( ومرلاب» رجح دعيو

 دقأ نم ةنيدملا كلت فسحتم 2 ةنم ربكألا

 اورلا ةئامأ ىلع اصرح اهربكأو مكاوقلا كلت
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 رجح نم ةلتك نع ةرابع وهو . بيترتلا ندحو

 ( عررسوأو ين» نوعرفلا اهماقأ « دوسألا تيرويدلا

 ىلع تيثأو « ةسماخلا ةرسألا كولم سداس

 تقو ىح خيراتلا رجف ذنم كواملا ءامسأ اههجو

 مهدوهع ى عقو ام ضعبو مهكح ددمو اهتباتك

 لكشب ٠ تاعشنم نم مقأ امو ثادحأ نم

 ةياغلل رصتخ

 « ةديدع دراسم ةئيدحلا ةلودلا انل تكرت دقو

 ةدرطم ةلماك تال ىطعتال ابنأب فصتت اهكلو

 نم دب الو « ةيسايس وأ ةينيد 3 ةنعارفال

 م ةناعتسالا

 ىلإ لوصولل 00 رداصملا

 نيبو ابيب قيفوتلاو ةن راقملاو «

 درس « ةقيمتلا ىل



 « ومرلاب » رجح نم ءْرِج

 ىلع ©« ثلاثلا سمتحت ١ مايأ لم يذلا كنركلا

 رقتسيو « ديعملا كلذب دادجألا ةرجح ناردج

 ءايمأ يوس مدقي مل ؛ رفوللا ١ فحتمب نآلا

 ةيارعلا ) درسمأ عقر نيح 23 كلم نيتسو دحاو

 دسهجع ق شقن ىذلا « ( سوديبأ ) « ةنوفدملا

 م ا حا

 هدبعم ناردج ىلع ًامئاق لازي الو لوألا ىتيس

 « ةنعارفلا نم نيعبسو ةتس ءامسأ ةنيدملا كلتب

 نوتانخأك كولملا ضعب ءامسأ نع ىضاغت هنكلو

 يذلا (ةراقص» درسم مغيو . سوسكملا كولمو

 « ىناثلا سيسمر » مايأ كانه روبقلا دحأ ىلع نود



 هنأ اك « ىكراتلا بيئرعلاب .ديقتي ُ هنكلو « اكلم

 00 ةنعارف سداسب لب ( ائيم » كللاب أديب م
 مايأ ىل

 هلسووا
 ىلإ عجرت ى ىلا ( نيروت 0 ةيدرب افأ . لوألا

 ! تلآ

 0 مهكح ددمو ؛ كولملا ءامسأ تلو دقق

 دملا كلل: فحتم ىلإ ىبلاو « ةسهاعرلا :

 ىف دراسملا ةيقب فلاخت ىهو . مايألاو روهشلاو

 ططقخلابو ىدربلا قرو ىلع تبتك دق' ا

 ءامسألا ضعب تدروأ اهنأي زاتمت امك « ىيطا ريل

 اهنأبو ؛ ىرخألا دراسملا اهركذت مل ىتلا ةيكلملا

 كواملا تمسق نيح ىتجيراتلا بيوبتلا ىلإ تدمح

 . تاعومجم ىلإ

 تافام قوف وأ رجحلا ىلع ةنعارفلا هلم امم

 حولب نآلا فرعت » ةيميلعت ةسارك ىف « ىدربلا

 ىتلا ريرحتلا كراعم ةبلطلا دحأ لو « نوفائراك

 7 سوسكفم ا دض ( اسوماك ) كلملا اهداق

 ىلا - شوقنلاو صوصنلا توح دقو
 ليثاعلا بناوج-و رباقملاو دباعملا ناردج تطغ

 رابخأ نم ريثكلا - تاحوالا هجوأو تالسملاو

 سمتحت تايلوح ) بورح نم هوئش امو كولملا
 ( شداق ىف ىناشثلا سيسمر ةكرعمو ثلاثلا

 نم هب اوماق امو : تادهاعم نم هودقع امو

 هومدق امو ؛ ميهأرم نم هوردصأ امو « لامعأ

 ءالبنلا ريس اذكو « تابهو رثآم نم ةحلآلل

 « سوديبأ » درسم نم بناج

 ءامسأ ةياتك ىف نييرصملا ةقيرط تحاتأ دقو
 فوشكلا ثالث م نأ فوشك ق 00

 مئاوق مهماسا رك ىف ذيمالتلا بتكف « ميلعتلل ةدام
 تبريثكلا اونود انك ةنعارفلا نم ريثكلا ءامسأب :

 نم ًاروصو « طالبلا لاجرو ناهكلاو

 ةفاكو نئرصملا لماعلاو ىرصملا حالفلا ةايح

 تايرظنلاو بهاذل | لوصأو ةيمويلا ةايحلا ىجحاوت

 ريثكلا ىدربلا قاروأ ىف درو كلذك . ةينيدلا

 ءاظعلاو

 مس يو سس



 ٠ بورحلا رابخأو ةراعلاو ءاضقلاو ةرادإلا نع
 3 بايرأ نم اهيف كبعي امو ندملاو ميلاقألا دودحو

 ةايحلا ىف موقلا دئاقغو ةيرصملا تادوملا رابخأو
 زيثكلاو رفو رعت نم نييزصملا؟بادآ مث ئرخألا
 < بطلاو ةسدنهلاو كلفلاو باسحلاك مولعلا نم

 انل اهتمدق ىتلا ةداملا ناولأ نم رخآ نول

 نويرصملا اهلقانت ى

 ىلع « صاخ هجوب اهولحسو « نينسلا رم ىلع

 ثدح ام روصبي ام صصقلا هذه نمو ٠ ىدربلا

 ملا صصقلاو و ريطاسألا وه راثالا

 « ريك رييغت نود ثادحأ نم ىوارلا مايأ ف

 « ةعيذق ةينعرات عئاقو نم هرصانع اودمتسا ام اهنمو
 « ةفارخلاو طلخلا اهلخادو لايخلا اهب جزمما

 صاخب ةريبك اصرف خر ؤملا ؟ميرمح تطعأ اهنكلو

 قئاقحلا ابنم

 « سيروزوأو سيزيإ ١ ةرؤطسأ ريطاسألا هذه

 «سيروزوأ » نيب عا ةصق روصت ىلا

 نمو . ةيسايسلا لئالدلاو ةيخيراتلا

 وأ( سيئروح )» سو“ نم و ( ثتسالو ( 0 ةيحان نم (« ثس »

 دالبلا ةمايس تلوانت ىتلا ؛ ىرخأ ةيحان نمو

 تفرع دق رصم نكت مل روصع ىف اراضحو

 نييرصملا ةايح تروصو « دعب ةباتكلا اهيف

 تلصوو ؛
 ةلصق لصتتو . ماظعلا ةغلآلاب ةنعارفلا خيرات

 قىيحسلا دهعلا كللذ ف مهبراجتو

 ىلإ تدأ ةيسايس عاضوأب « ةرحسلاو وفوخ »
 ديلاقم ةسماخلا ةرسألا كولم نم ةنهكلا ىلوت

 ًاضرع « حيصفلا حالفلا » ةصق مدقتو . مكحلا

 -سانلا سوفن ىف برطضي ناك امل اقداص

 نها ىطسولا ةلودلا كهع تقيس ىلا ةرثفلا قى

 تداس ىلا ىفوفلاب مربتو دالبلا لاحب قيض

 ىلع ًاءوض ؛
 ةيناثلا ةرسآلا عاطم ىف ترج ىلا ثداوحلا

 ىتح ولمس ) ةصق ىلتو 5 ممايح

 ةيسايسلا دالبلا لاوحأ انل روصتو « ةرشع

 «نومانيو» ةضق امأ . ذئتقو ةيبرحلاو ةيداصتقالاو

 ىهف نيرشعلا ةرسألا مايأ رخاوأ ىلإ عجرت ىتا

 ىجراتللا رصم ذوفت فعض ىلإ حوضوب ريشت
 . اهناطلس لؤاضتو تقولا كلذ ىف

 رشع كانه «” قبس ام بناجيو
 | ةفلتخما راثآلا ن

 ناولألا تا
 اهنم 'صلختسن نأ نكمب ىب

 ليبس ىلع اهنم ركذأ . 7 قئاقح نم ا
 ىف اهيلع رْثع ىتلا « ةنراعلا لت تاباطخ » لاثملا

 « ىضاملا نرقلا رخاوأ ىف ةنيدملا كلت لالطأ
 ءارمأ اهينك لئاسرلا نم ددع نع ةرابع ىهو
 ميدقلا قرشلا كولمو ايسآ ىف ةيرصملا تايآل ولا

 طخللاب « نيرخأتملا ةرشع ةنماثلا ةرسألا ةنعارف ىلإ

 ى مو . فنحملا نيطلا نم تاحول ىلع يرامسملا

 تقولا كلذ ىف ىرحي ناك امع عانقلا فشكت |

 . نييثيحاو نييرصملا نب ىوقلا عزانت نم

 ْخحْضلا ددعلا كلذ ًاسضيأ نييرصملا راثآ نمو
 نرقلار خاوأ ىف اهيلع رع ىتلا « ةيكلملا تايموملا نم
 نكمت ىتلاو « ةيبرغلا ةبيط لالتب باغ ىف ىضاملا

 سأرف « ةيفراتلا عئاقولا ضعب قيقحن اهساردل

 ةرشع ةعباسلا ةرسألا نم ( عرس ) ثوعرفلا

 ةقيم حارج“ هجم و تت

 ق هتتاهساو اهبحاص

 ابراحم نيتسلا ثثجو « نطولا ريرحن ليبس ف

 ةلاس ىلع دهاش ريخ ىه «

 هداهكتساو سوسكملا ةلتاقم

 ةيداحلاةرساألا نم «ىناثلا بتحوتنم» كاملا شيج ىف

 « ةبيط ةنايجي ربق ىف اهيلع ربع ىّثلاو ؛ ةرشع

 مهتباصأ دق اهباذصأ نأ ىلع اهضعب صحف لد دق

 مهلإ مه قادعأ هجيوت مث حارخلاب مهتنختأف ودعلا لابث

 .مهيلع اوضق ىح ةحلسألاو دل مهوبرضو

 سا



 ةنرامعلا لق تاباطخ دحأ
 د د

 ةيمهأ نم راثآلل ام ًاحضاو ودبي اذكه

 ىرصملا خيراتلا رداصم نم 0 4 ةغلاب

 ىحاونلا نم ريثكلا كانهف كلذ عمو . ميدقلا

 ىغبي ىلا تابوعصلا نو ءرذحجلا بج وتس ىلا

 « اهتشتو اهعونتو راثآلا ةرثك كللذ نمو . اهليلذت

 . اهنم ضرألا نطاب ىفامب ىرلتلا انتعاطتسا مدع مث

 « رخال نيح نم اههفعب نع راتسلا ةحازإ انمترتو

 رظنلا ةداعإ ىلع « اهرابخأ نم موي لك دجتسي امو

 ليدعت وأ رييغتو ةقباسلا انرظن تاهجسوو انتامولعم ىف

 راث الا ةردن ىف لثمتت ىرمنأ ةبوعص . انئارآ ضعب

 نيرصعلاك « ةملظملا روصعلا صضعب ىلإ عجسرت ىلا

 ثادحألا لسلست لعجي امهىناثلاو لوألا نيطسوتملا

 «تاوجف هللختت « درطضم ريغ ىرصملا خيراتلا ىف
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 ةبعص ةيرصملا صوصنلا نأ ظحالي كلذك

 « اهنم ريثكلا رشني 2 ليوأتلا ةريسع ع ةمحرللا

 صاخ هجوب ةمهبه ىهو . ةقيقد ةمبرت يسرب م وأ
 « ةيزانحلا سوقطلاو ةينيدلا دئاقعلاب قلعتي اعف
 « ةيخيراتلا رابخألا ىف ةالاغملاو ةغلابملاب ةمستم

 « ةيموقلا داجعألا ديجمت لوح اهنم ريثكلا رودي
 رئاعشب قاعتلا ديكأتو « ةتعارفلا ةلوطب خيرأتو

 ىبح « ةملألا ةردقو ةمظعب ةداشإلاو « نيدلا

 ىقت بعش جاتن هنأ صوصنلا كلت أرقي نمل ليخيل
 ءىطخت نحتف . لاطبأ كولم هكحي فوصتم
 « راث الا هب انثدحن ام لك قيدصت ىلإ اندمع اذإ

 . باتكلاو نيخرؤاا ىلع كلذب نضن نيح ىف
 ةيخيراتلا قئاثولاو راثآلا هزنن الأ انيلع بجيو

 ناو « هيوعلاو قيوزعلا ىلإ ليما ضعب نع ةميدقلا

 « ةظقيلاو رذخلا بناس نيدزئام هب قطنتام سردن
 . رداصملا همدقت اب نيدشريسم

 نييرصملا نأ ىف صخلتت ىرخأ ةبوعص
 خيراوتلا نولهجي .اوناك ةميدقلا بوعشلا ةيقبك

 نودري ةتباث ةينمز ةيادب ىلع اوقفتي ملو « ةقلطملا

 نم ذختن نيح مويلا لعفن امك « ثادحألا اهيلإ

 ميركلا لوسرلا ةرجه وأ حيسملا ديسلا داليم

 رمألا ءىداب نويرصملا خرأ دقو . ميوقتلل ةيادب

 نيب برحلا ماعك ةماملا ثداوحلا ضعب ءارو

 اوذمَا مث « ةيشاملا دادعت ةئس وأ ب ونحلاو لامغلا

 القتسم « هتاذب ًامئاق بوقت كلم لك مكح نم
 ىلا ثادحألا خرؤت ء دوهعلا نم هريغ نع

 . امودح ىبسل ًاقفو هلالخ تثدح

 انف نت نت

 روصعلا خيرأت ىف انتمهم نأ حضتي اذكه

 ةرفو مغر « ةقاشو ةبعص لازت ال ةينوعرفلا
 نوخرإؤملا هلذي ام مرو « اهددعتو رداصملا

 . لييسلا اذه ىف ةرابج دوهج نم ءاملعلاو

 تدياوأ ع



 ىراضحلاو ىبايسلا رصم خيرات ىف سم

 رصف « مدقلاب ةينوعرفلا رص٠ خيرات زيت
 اهخيراتو « ملاعلا ىف ةراضحلا نطاوم مدقأ نم

 . اهلك ةيرشبلا خيرات ىف ساسألا رجح وه م.دقلا

 تكلا ميفأو هتروطخي خيراتلا كلذ زيمتو

 راطقأ نيب ًاديرف ًازكرم تقولا كلذل ىق رصم

 ءاسرإ ليبس ىف رود ربكأ تبعلو « ميدقلا ملاعلا

 كالذك « ةراضحلا لعشم لمحو ةيندملا دعاوق

 « دارطالاو رارمتسالاب خيراستلا كلذ زيمت

 ءًادارطضا اهريكأو ةفورعملا خيراوتلا لوطأ وهف

 تارتف ىف الإ ثداوحلا ةلصتم ةليوط ةصق وه لب

 كلذ ةسارد انيلع لوس دقو

 ةيارق رمتسا ىذلا - لصتملا ليوطلا خيراتلا

 نيخروؤما ضعب هيلإ أحب ام ماع فالآ ةثالثلا

 مسق كدقف

 خيراتلا كللذ « نوثنام » ميدقلا ىرصملا خرؤملا

 « اهطاوم تفلتخا « ةيكلم ةرسأ نيثالث ىلإ

 اهمكح لالخ نيابت اك « مداوع نم هتذْختا امو

 : ةدودحخم ةريصق

 .٠ رؤصع وأ تارسآ لإ هميسقت نم

 فقوتي ملف كلذ عمو « اهؤاخرو دالبلا ظح

 كسائم ًاطبارتم لظ لب « ىنوعرفلا خيراتلا
 . تاقلحلا

 ميسقت ىلع نوثيدحلا نوخرؤملا ىرج كلذك

 ةلودلا : ىه ةيسيئر ماسقأ ةثالث ىلإ خيراتلا كلذ

 ةلود لك لثغو . ةثيدحلاو ىطسولاو ةميدقلا
 راهدزالا روضع نم ًارصع لودلا هذه نم

 3 ةينوعرفلا رسألا نع ًاددع متو 2 مدقتلاو

 رات نيرلا لام رت روتكرلل

 هذه تزهر دقو . ةدحتملا رصم تنكح ىلا

 روصع ةثالث ءادتبا ىلإ نييرصملا ةيلقع ىف ماسقألا
 تاكافح ىف ةنهكلا لمحف « دالبلا خي راتى ةميظع

 « انم » ةتعارفلا ليثامت ةئيدخحلا ةلودلا كولمل جيوتتلا

 نيذلا < ( سمأ) و («ىناشلا بتحوتنم» و

 ماسقألا كلت نم مسق لكءدب دنع دالبلا اومعزت

 دهع ةعدقلا ةلودلا رصع قبس دقو . ىربكلا

 « ةيرصملا ةراضحلا سسأ هيف تيسرأ + قيتع
 كلذك . ةيرصملا ةلودلا ناكرأ هلالخ تمعدو

 دهعب لؤدلا كلت نم ةلود لك دعب دالبلا ترم

 بناجنألا هيف رطيس « فعضو لالحمضاو رخأت
 ةياهن برق دالبلا تعتمتو . دالبلا نم بناج ىلع

 فرعي راهدزاو ةضمن رصعب ىنوعرفلا خيراتلا
 نأ نويرصملا هيف لواح « ىواصلا رصعلاب

 « ميدقلا اهدجم اويحيو « ديدج نم مهدلبب اوضهي
 . رثأآلا ةيتقو لجألا ةريصق ةضبن تناك اهنككاو

 ثادجأ مهأ ضرع ةلاجعلا هذه ىف لواحأسو

 رصع لك هب زيمت امو © ديرفلا خيراتلا كلذ

 تازيممو ةيسايس تاروطت نم هروصع نم

 . ةيراضح

 ةدحولا وحن ىسايسلاو ىعامتجالا روطتلا

 لئابق روصعلا مدقأ ذنم رصم ىلإ تحرن

 تناك ىثلا ىراحصلا ىلإ توآ 2" تاعامحو

 ةصاغ « تاينلاب ةينغ « رطملا ةريفو كاذنيح

 ةفرفتم لئابقلا كللت تشاع دقو . ناويحلاب

 عمج ى قباستتو ديصلا ىلع عزانتت « ةذبانتم



 ةايحلا راثآ مدقأ تكرتو « .تاتابنلا طاقتلاو
 2 ناوصلا نك تاودأو ةحلسأ لكش َْق البلا ق

 ةيقيرفإ لامش ىف اهيلع رثع ىلا اتالم هيشق

 ىلع ناكسلا ءالؤه رمتساو . ايوروأ بونخبو
 لاوحألا تريغت نأ ىلإ « اليوط ًاتمز لاخلا كللت

 « ءارحصلا ءام ردنو ء رطملا عطقناف ةيوحلا

 لاي قاضو 2 ناويحلا ىتخاو 4 تابنلا لقو

 عملا صرف تلءاضتو « ناسنإلا مامأ ديصلا

 فافض ىلإ لئابقلا كلت ترجءاهف « طاقتلالاو

 « ًاروسيم الهم قزرلا تدجو ثيح لينلا

 ناووحلا سانثتساو ةعارزلا تملعت ام ناعرسو

 ةتباثلا نكاسملا تأشنأف رارقتسالا ىلإ تدمعو

 نم مهتايح بولسأ روطت اذكهو . ةرواجتملا

 ةيبرتو ةعارزلاا روط ىلإ ديصلاو عمجلا روط
 لإ لاحرتلاو ةوادسبلا عباط نمو ؛ ناويحلا

 ةدولغ هيلبق ةايحس نمو 4 نطوتلاو رارقتسالا

 ةلحغا ةايح ىه ًاقاطن عس وأ ةيعاجا ةايح ىلإ

 ىلع نواعتلا مهناعأ ثيح « ةنيدملا وأ ةيرقلا وأ

 ةيحسلا ةعب ركلا ةعيبطلا مي ءاعانو اع ميظنت

 . قفارملا ىش ىف ضوملا ىلع

 ةكرتشملا ةحلمصملاو ةايحلا ةعيبط ثبلت مل نكلو

 مهلقتف < ربكأ ةوطخ نييرصملاب تطخ نأ

 ًقفأ عس وأ ةايح ىلإ ةنيدملا وأ ةيرقلا ةايح نم
 « ةريغص ةرامإ ىف لثمت يذلا « ميلقإلا ةايح ىه

 ريبدتو اموئش ةياعر ىلع موقي ريمأ اهمكحي
 ناويح وأ :ريط نم راعش ميلقإ لكل ناكو . اهرومأ ,

 زمر سانلا هنم ذختي ء كلذ ريغ وأ تابن وأ

 تعطق دقو . ريخلا مل باجيو رشلا مهلع أردي

 ' دعاوق ميظنت ىف هب سأب ال ًاطوش مياقألا كلت

 درفلا قوقح ديدحتو 0 سائلا ني نوانعتلا

 ىف تاوطحلا ىلوأ كلذب تطخف « هتابجاوو

 نيناوقلا نسب ةيزكرم ةطاس وأ ةموكح مايق .ليبس
 . لمعلا ميظنتو

 <« اهضعب عم لحتت ميلاقألا كلت تذخأ مث

 مفادب ةراتو « حتفلاو وزغلا قيرط نع ةرات

 ةريغص تاليود' ةنوكم « ةكرتشملا ةحلصملا

 ناكاملو « ميلاقألا كلت ضعب اهنم لك مضت

 هبلجي امو ليثلا وه : ًادحاو رصف ةايحلا ردصم

 نيب نواعتلا قيثوت مرزل دقف ؛ ريخو قزر نم
 مايق ًاريخأ رمألا مزلتسا لب « تاليودلا هذه

 ىلإ اهاندأ نم دالبلا ىلع رطيست ةدحتم ةموكح
 رصم تلمش ةموكح لوأ تماق دقو . اهاصقأ

 تذختاو « داليا لبق 4847 ماع ىلاوح اهلك

 سمش نيع ناكم « ةعيدقلا سيلوبويله » نوأ نم

 . ًاضيأ ةيسايس ارو « ةينيد ةمصاع ةيلاخلا
 ديعبلا رصعلا كلذ ىف دالبلا ديحوت ناك اذكهو

 تقولا كلذ ىف اولصو نيذلا اتلدلا لهأ لمع نم

 ريثك ىف مدقتلاو ىرلا نم اهي سأب ال ةجرد ىلإ
 . ةايحلا قفارم نم

 تبل اف « اليوط مدي مل داحتالا اذه نكلو

 اهملاقأ تعضخو « ةيناث ةرم تمسقنا نأ دالبلا

 ةيناثلاو « ىبقلا هجمولا ىف امتادحإ « نيتموكحلا

 ليقلا هجاولا ةكلممل تناكو . ىرحبلا هجءولا ىف

 « ( بحن » ىعدتو ةيسايس امتادحإ ناتمصاع

 ناعقت اتناكو ء « 20 نخح :ىعدت ةينيد ةيناثلاو

 ةيلاخلا « باكلا » دنع لينلا ىفض ىلع نيتلباقتم

 تناكف ىرحبلا هجسولا ةكلمم امأ . انسإ نم برقلاب
 ,(20ىن) و ( بدو امهو كلذك ناتمصاع اه

 برغ ىف ةيلاخكلا « نيعارفلا لت » دنع ناعقتو

 مسأ تحت قيرغالا اهفرع )١(

 ٠ « سيلوينيكاريه »
 ٠ , وثوب » اعم قيرغالا امهامسأ دقو (؟)



 ىلبقلا هجولا ةمصاعل تناكو . انلدلا

 «رسنلا ىنأ» ةئيهىف تروص ةدوبحم

 ىرحبلا هجولا ةمصاع تدبع اهيب

 « ىعفأ ) ةئيه ىف تروص ةدوبعم
 اراعسش نيتكلمملا اتلك تذختا دقو

 دوللا ةرهز ةيبونجللف « رهزلا نم

 كلم نيز انك «ىدربلا ةرهز ةيلامشلاو
 لمحو «ضييبأ جاتب هسأر ىلبقلا هجولا

 . نوللا رمأ جات ىرحبلا هجولا كللم

 نيتاه دهع ىف دالبلا ترم دقو

 « بورحلاو تاعزانملا نمةلسلسب نيتكلمملا

 ىلبقلا هجولا كولم عفر نأ دعب ةصاخنو
 . دالبلا ديحوت لمسأ نم داهحلا ةيار

 عايز كيلا 2الوت دحأ نكح دقو
 ىنإ هتالمحم لوصولا نم « برقعلا )

 حافك للك امك" « اتلدلا سأر برق

 زنوفلاب « رمرت ١ ىعدي رخآآ كلم

 زاودرالانم حول هروصو :حاجتلاو
 دحأ برضيوهو باكلا ىف هيلع رثع

 ىلع ًاعضاو « لاهشلال هأ نم هل نيثوانم ا

 انلروص مث «ضيبألا ديعصلا جات هسأر

 لفتح فقودقو كلملا كلذ ىناثلا هجبولا
 ىرحبلا هجولا جات ًاسبال :هتاراصتناب

 نيفلت ة لازيالو .رجألا
 كلملا نيبو اذه « رمرن » نيب ةلصلا ديدحم ىف

 ةيخي راتلا رداصملا نم ريثكلا عجرت ىذلا « انم »

 لوأ سسؤم هربتعتو « هيلإ دالبلا ديحوت لضف
 داقتعالا ىلإ ليمب ضعبلا ناكنإو « ةينوعرف ةرسأ

 «( انم) وه « رمرت » نأي

 لظ: ىف ىرصملا بعشلا داحتا نأ دجن اذكه
 حافكو داهج ةرمث ناك دق . ةيوق ةموكح

 بوعش لئاوأ نم اوناك نييرصملا نأو نيليوط

 0 باوك
 ليال دونم“

 ةميدقلا رصم ندم مهأل ةطيرخ

 ىللاو هتدئافو داصتالا ىعم تفرع ىلا ملاعلا

 ىلإو دجخاو ةوقلا ىلإ لصوملا قيرطلا هنأ تكردأ
 . ناكرألا ةديطو ةلودو ةميظع ةراضح ءانب

 ( ءانبلاو سيسأتلا رصع ) قيتعلا رصعلا
 لإ ء٠ ق 2٠١" ماع ىلاوح ؛انم» قفو

 نوكي نأ عاطتساو « دالبلل ةيسايسلا ةدحولا قيقحت
 وأ سيزر اأو و ان يوك دوك رع

 « ةينوعرفلا رصم خيرات ىف ةق احلا رسألا

 ةيرصملا ةراضحلا لوصأ خيراتلا كلذ ذنم تأدبف
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 «بونجلا جات هسأر ىلعو اتلدلا وزغي وهو حوللاىهجو دحأ هروصيو « رمرن كلملا حول

 + :كامسلا جات ةسأر ىلعو «٠ اتلدلا ىلع هراصتناب لهتحي وهو رخآلا هجولا هروصب و

 قلطي ىذلا لوألا اهرود َْق ىلجتتل « رولبتلا 2

 رصعلا وأ قيتعلا رصعلا مسا نوخرؤألا هيلع

 ىذلا « ءانبلاو سيسأتلا رصع وهو « 200 ىنيطلا

 . نيتينوعرفلا ةيناثلاو ىلوألا نيترسألا لمش

 ةعلق ةماقإب ةميظعلا هلامعأ « انم» أدب دقو

 اتلدلا نمار دنع ( ضيبألا رادحلا» ماب تفرع

 نيشردسسيلا زكرم « ةنيهر تيم » ةيرق ناكم

 ةريبكلا ةنيدملا كلتل ةاون تناك « ةزبحلا ةظفاحم

 ةلودلا مايأ لاوط رصمل ةمصاع تحضأ ىلا
 ( رفن نم » مداب دعب امف تفرع ىبلاو « ةميدقلا

 برعلا اهفرحو « سيفمم » نانويلا اهاهمأو

 .( فنم ١ لإ

 داليأا ةيوقت ىلع ( انم » ءافلخ لمع دقو

 1 اهمعقر عيبس ول و 38 نمألا ءكايطوتو اه دانا تيثتو

 «دالبلا ىف ةيسايسلا نكفلا ضعب تماق دق « ةقيقح
 ضعب رطضا ام ةيناثلا ةرسألا دهع ىف ةصاخيو
 ءاسضقلل ةوقلا مادختسا ىلإ ةرسألا كلت كوام

 برقلاب » ةنئيط » ةنيدم ىلا ةبسن )١(

 اهيلا بستني ىتلا « ةيلاحلا « اجرح » نم
 ٠ « وثني ام » هدزوأ ام بسح «انم »

 ' كولم رخآ « ىومخ مخو كلملا نكلو ء اهيلع
 نيب برحلا ران ءافطإ ىف حجت دق ةرسأآلا كلت
 مالسلاو ةدحولا ةمعن ةداعإو : بونحلاو لامشلا
 دالبلا ةرق دايدزا نأ ودبي كلذك . دالبلا ىلإ

 شطبلا ىف ريبكللا هرثأ هل ناك اهداعتال ةجيتن
 دالبلا ىلع ريغت تناك ىتلا ةيودبلا لئابقلا كالتب
 « اهتاريخ ىف ًاعمط قرشلا وأ بونحلا وأ برغلا نم
 « ةيبللا لئابقلا ىلع تاوزغلا نويرصملا نشف

 ءارحصلا ودب اوبدأزو ؛ مهرايد ىف نييبونلا اومجاهو
 . ءانيس ةريزج. هبشو ةيقرشلا

 اريبك ًادهجس دهعلا كلذ ىف رومألا ةالو لذبو

 ءوض ىلع ؛ دالبلل ئرادإلا ماظنلا قيسفت ليبس ىف

 مظن نم داحتالا مايأ لبق رصم دوسي ناك ام
 رطاوخ بييطت ىف رثألا ربكأ هل ناكام ؛ ديلاقتو

 رومألا ترج دقو : عيمجلا ءاضرإو نيبولغملا
 تناكف « ميدقلا اهجابنم ىلع دالبلا ىرطش ىف

 ريزوو « لامشلا ىرخأو بونجلل ةرادإ كانه

 ناطلس عيمجلا ولعيو ء لامشلل ناثو بونجلل
 ةدحولا بر « ريبكلا نوعرف ناطلس وه دحاو
 « نيجاتلا بحاصو نيرطقلا مكاح « اهيعارو

 مل ةقهادس



 ريخ هيف اب ريبكلا هرصق .نم رومألا ريدي ىذلا

 نيترسألا نيتاه ةراضح نأ ىف كلش نم سيلو
 ىلا ةراضحلل ادادتما تناك دق

 « تارسألا لبق ام

 ىتلا ةيقارلا ةراضحلا كلتل ساسألا رجح ةباثع

 داحتا نأ د اذكهو .

 رصع ق تداس

 تناك هسفن .تقولا ىف اهكلو

 « ىحاوتلا ىتش ىف ةكرابم ةضمن مايقل دهم دق دالبلا

 ىرحبلاو ىلبقلا نيهج-ولا اتراضح تقتلا ذإ

 كلذ رضم تطخ دقو .ىرخألا امهنم لكتلدكف

 «ةيرشبلا مدقت ليبس ىف ىربك ةوطخ ديعبلارصعل

 ةيرصملا ةباتكلا عادتبا ىلإ نويرصملا لموت نيح
 : يلو يقارب ايف قيرغإلا اهامسا ى /

 مهقو ىلقعلا نييرصملا مدقت ىدم ىلع 0

 نيئرسألا نيتاه مايأ 5 هاما
 ىلوألا دعاوقلا تددممو « ةقفوم ةعساو تاوطح

 «ريوصتلاو شقنلاو تحنلا ىف ىرصملا تولسألل

 ىلع فارشألا بطاصمو كواملا رياقم لدت انك
 دعب ةصاخم و « همدقتو ةيراعملا ةسدنلا نف روطت

 ىف نبالا بناجب رجحلا نويرصملا مدختسا نأ
 نم ةرييك ةجءرد ةعانصلا تغلب كلذك . ءانبلا

 ةعونتملا راث آلا كللت كلذ ةيآو « ناقتإلاو ىرلا
 ةنابجب 200 : اكح » زبق ىف اهياع رثع ىنلا ةميقلا
 . ةراقص

 راثآو تافلخع ٍنع رئافحلا تفشك دقو
 ةبارعلاو باكلا ىف رصعلا كالذ ىلإ عجرت ةددعتم
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 تافص عيجتو . ةراقصو ( سوديبأ ) ةنوفدملا

 ةراضح نأ ىلع لدي امم راثآلا هذه نيب ةكرتشم
 ةدلسصح وم ةراضح تناك نيا كلذ ىف رصم

 . دالبلا ءامنأ ةفاك تلظأ صاخ عباط تاذ
 رصم ىلجتت ىح هذي رصعلا اذه داكيام ءاذكهو
 2 ةرضحتم « ةينغ « ةيوق « ةدحتم ةلودك

 وه اهخيرات ىف ديجع رصع لابقتسا ال دهم امم
 ةميدقلا ةلودلا رصع

 )١( ىلوألا ةرسآألا دهع نم ءالبنلا دحأ ٠

 (راوقتسالا رصع  ةميدقلا ةلوذلا رصع

 نم ةعدقلا ةلودلا كول مكحلا :ءاؤؤل دقعتا

 كعلم: 2 5 ماع ىلاوح تاماوهألا .ةأئب

 نوعرفلا دي ىلع تا شرع لقتنا نأ

 بحاصو + ةثلاثلا ةرسألا سسؤم ( سوز)

 مدقأو « خيراتلا هفرع من هى هن لرأ

 : ةراقصب جردملا مرحلا وهو 7 فورعم م ره

 ىلاوط ةكساريم ةدحتتم ةيوق د البلا تلظ دقو
 نم ًاريبك ًابناج»و ةةعبارلاو .ةثلاثلا نيترسألا مايأ

 اهماقأ ىبلا ةرسألا كلت « ةسماخلا .ةرسألا مايأ
 مه ريبك ىلتعا نأ دعب « عر» سمشلا هلإ ةنهك

 اهعمجأب رصم تناكو . دالبإا شرع (فاكرسوأ »

 اقلطم ًاكح هرصق نم اهكحي « نوعرفل اكلم

 ءارزولا نم راتخي نم كلذ ىف هدعاسي « ًاسدقم

 هلوح نوفتلي نيذلا « ميلاقألا ماكحو 'نيفظوملاو
 ًاعوضخ هل نوعضتمو « ©0هتامم دعبو هتايح

 تذحخأ ةينيدلاو ةيسايسلا تافالخلا نككلو . ًامات
 رطضاو « هذوفنو رصقلا ناطلس فاعضإ ىف

 ناوعألاو راصنألا ةلامسا ىلإ ةسماخلا ةرسألا كولم
 تابهلا قاءاغإب نيدلا لاجنرو نيفظوملا رابك نم
 ةريبك زيا ترهظ اك « عيياع تازايتمالاو

 فئاظولاو ةرازولا بصانم ثدراوتت تدحلأ

 اهدتسي بصانلملا كلت تناك نأ دعب ىربكلا
 دهع قو اه حلصي نم وأ هتيب لآ ىلإ تدوعرف

 تكيحف « ةنعارفلا ةبيه تلءاضت ةسداسلا ةرسألا

 «نوثنام ) رك اذ دقو .

 ديب لتق دق ةساسلا ةرسألا

 دض تارماؤ 1١و سئاسنلا

 سسؤم ( ىَت) نأ

 دهع نم نيفظوملا رابك دحأ انثدح اك « هسارح
 تاجوز ىدحإ اهتربد ةرعاؤم نع ١ لوألا ىيب »
 دايدزا هلك كلذ ىلإ انفضُأ اذ 1 ملايتغال نوعرف

 ريخألا فصنلا ىف ةصاخمو م زاقألا ماكح ةكوش

 لاصفنالا ىلإ ]| مهيعسو ةقسداسلا ةرسألا دهع نم

 ىلا تالصلا نم لالقإلاو « نوعرف ذوفن نع

 دقف مههباقأ ركب لالقتسالاو : هب مهطبرت

 « ةيزكرملا ةطلساا رايبنا ىه ةيمتحلا ةجيتنلاتناك

 + همره لوح ماقت مهروبق تناك (؟)



 ؟مامت ةلقتسمو ةلصفنم ميلاقأ ىلإ دالبلا ماسقناو
 راشتناو « فنم » ةموكح ذوفنو ةطاسس نع

 ىف كلذ مت دقو . لالحنالاو ككفتلاو ىضوفلا
 نرق ةبارق مكح ىذلا «.ىناثلا ىيب ١ كلملا دهع
 ىف ريبك رثأ هككح لوطل تاكو ء نامزلا نم
 ءاهتناو ةسداسلا ةرسألا طوقسو ةيكلملا فاعضإ
 . ةرهازلا ةميدقلا ةلودلا مايأ

 اهعومجم ىف ةميدقلا ةلودلا مايأ تناك دقو
 نيب رمألا لخ 4 كلذ 'عمو 3 نمأو مالس مايأ

 ىف ءارحصلا ودب دصض حافك نم رخخآو نيح
 ةوسق مهرطضت نيذلا « ءانيسو قرشلاو بنحلا
 ةيعارزلا ىضارألا ىلع ةراغإلا ىلإ مهيب فورظ

 . موسرلا ريشتو .نارمعلا زكرتيو ريخلا رفوتي ثيح
 كلملل سمشلا ديعم ناردج- اهب تيلح ىلا
 ىلإ ةسماخلا ةرسآلا ةنعارف دحأ « عروحاس »
 اهنم داع + نييبيللا نيبو هنيب بورح نم عقو ام
 مايأ نم شوقنلا ضعب ريثتو . ًاروصنم ًامئاغ
 نويرصملا اهضاخخ ,كراعم ىلإ ةسماخلا ةرسألا
 لوطسألا ةدوع لثمت امك « ةيويسألا دالبلا ىف
 ةبونلا دالب امأ . عاقبلا كلت نم رفاظلا ىرصملا
 « ورفتس ) دهح ذنم امم نويرصملا مهل كدسقف

 مايأ اهيلاعأ ىلإ اواصوو ةعبارلا ةرسألا سسؤم
 شيج كانه نكي ماف كلذ عمو . ةسداسلا ةرسألا
 ناك لب « ةميدقلا ةلودلا دهع ىف مئاق ىاظن
 ,متواسعم ىلإ ملاقألا ماكح نوعدي ةنعارفلا
 دونا ءالؤه نمو « برحلا تقو مهدونجي
 . نوعرف هنيعي لئاق ةدايق تحن دحوم شيج» نوكتي

 ةميدقلا ةلودلا مايأ ظعم ف رصل تناكو
 ىلع ةرداق « مثاعدلا ةديطو ؛ ةمظنم ةموكح
 اهفنك ىق ترهدزا دقو . رومآلا ةفد رييست
 « لامك نم ا رظتني ناك ام ريخ تغليف ةراضحلا
 رصعلا كلذ تافلع نم كلذ ىلع لدأ سيلو
 ,. تاعونصملا عيدلب و نفل عئاودو ةراعلا راثآ نم

 ريبكلا مدقتلاب ةميدقلا ةلودلا دهع زيمت دقف
 تامارهأ نإو « ةيسدنهلا مولعلاؤ ءانبلا ةزامت:ىف
 كولم نم ( عرواكتم و( عرفخ )و( وفوخ )
 دهع نم ؛ سانوأ ١ مرهو « .ةعبارلا ةرسآلا
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 مدقتلا اذه ىلع دهاش ربكأل ةسماخلا ةرسألا
 داليلا دوسي ناك ام ىلع ليلد ىوقأو 3 لئاشلا

 ةرفو ىلعو « ميظنتلاو ماظنلا نسح نم ذئتقو

 ىرابت دقو . ةيراعملا نييرصملا ةردقو ةورتلا داوم
 ةيمرهلا روبقلا كلت ءانب :ىف ةميدقلا ةلودلا كوام
 نيبام ليلا ىبرغ ءارحصلا ق رشتنت ىتلا لكشلا
 رصع ١ مهمايأ ىلع قلطأ ىتح « مويفلاو ةزيجلا
 ةلودلا مايأ ةراعلا ةمظع ىلجتتو . « مارهألا ةانب
 بطاصمو ر وبقو دباعملا نم اهنافلختع ىف كلذك ةميدقلا
 . تامارهألا راوجمب رشتنت ىتلا ةصاخلا

 ةمدقلا ةلودلا ةئعارف رهشأ 0 « وفوخد لاثمت

 ربكألا مرهلا ىنابو
 ةراضحلا خيرات (؟ ع) < م



 كلملا لاثمت لثم ةغدقلا ةلودلا ليئامت ريشتو
 « ءاصفرقلا دعاقلا بتاكلا ليثامتو « 'عرفخ

 روصلاو شوقنلا كلذكو « دلبلا خيش لاثمتو

 ةمدقلا ةلودلا تانابجم ىف روبقلا ناردج ىلحت ىلا
 ةراهم لإ موديمو ةزيطاو ةراقص قى ةصاخو

 اريظن اهل دجن نأ انيلع بعصي ةيلاع ةينف ةردقو

 ةعانصلا تمدقت دقو . ةيلاتأا ةينوعرفلا روصعلا ىف

 رثع ام عدبأ نمو ؛ ًاريبك ًامدقت رصعلا كلذ ىف
 و دجءو ام اهراثآ نم هيلع

 « («ورفتس» نوعرفلا ةجوز (س رحم

 بتح و ةكلملا ربق ف

 «(وفوخ) مأو

 . نسحو ةعنصلا ةدوجب ىرصملا عئاصلل دهشت ىلإ

 . جارخإلا

 بطلاو كلفلاو ةيضاير | مولعلا تنضم كلذك

 ةضبن فراعملاو مولعلا ناولأ ن م كلذ ريغو

 ةيعامج-الا نييرصملا سادآ تغلب 1 6 ةزيبك

 ةيقلحلاو ةيوبرعلا مهمياعتو 4 ةيحورلا مهلثمو
 ومسلاو ةعفرلا نم ةريبك ةجرد

 دهعلاب كلذ َْق نييرصملا طاشن .رصنقي مو

 مايأ ذنم مهراظنأب اوعلطت لب نطولا ضرأ ىلع

 تالحرب (رح فوخ »و (وخم »و « ىنباس» لاثمأ

 ترك اك «لوهجما ايقيرفإ بلق ىلإ ةحجان ةقفوم
 نع «ايقينيف ىلإ ةيرحبلا ةيراجتلا تاسفعبلا
 69: تني » دالب ىلو « طسوخملا رحبلا قيرط
 . رمحألا رحيلا قيرط نع

 ( عاطقالا رصع ) لوألا طيسولا رصعلا

 مم. ةنس ىلاوح ةسداسلا ةرسألا ءابتئابو
 داسو ؛ نوعرف دي نم مكحلا مامز تلفنا .6م .ق

 تماق دقو ٠ ةيلاحلا نائبل ىه (١)إ
 ةتمزألا مدقأ كدنم ايقينيف عم ةيراجتلا تاقالعلا

 دق « ىرفتس » نأ « ومرلاب » درسم ىف ءاج ذا

 بشخي ةلمحم تداع ةنيفس نيعبرأب اهيلا ثعب
 + زرألا

 - بلغأ ىف ةيلاصلا لاموصلا ىه (؟)
 * نظلا

 نم ةدحولا دهع لبق هيلع تناك ام ىلإ دالبلا
 . ةيلهألا برحلا نارين تبشو « قرفتو ماسقنا

 ىذلا برطضملا :رصعلا اذه نع انتامولعمو

 طيسولا رصحلاب هتيمست ىلع نوحخرؤملا حلطصا

 « ةدودحم ةليلق عاطقإلا رصغ وأ لوألا

 « امال الإ هنع ثدحتت 3 ةيحراتلا رداصملاف

 رقتفي ىذلا < ليلقلا ىلع الإ هراث ١ نم ريعن مل امك
 . ةيخيراتلا ةيمهألا ىلإ همظعم

 ًابارطضاو ًامالظإ رصعلا كلذ مايأ دشأ لعلو

 © نييفنملا ةنماثلاو ةعباسلا نيترسألا رصع وه
 . لحو « سؤيلاو رقفلا امهدهع لالخ داس نيتللا

 « ىضوفلا ترشتناو « نيفلا تعباتتو « طحقلا

 « ةيزكرملا ةطلسلا تشالتو « نمألا لشخاو

 دئاقعلاب سانلا رفكو © شرعلا ناطلس ىتخاو

 « راثالا تمطحو « روبقلا تبهف « ايلعلا لثملاو

 اهيف اوثاعو « اتلدلا ىلع ءارحصلا ودب راغأ اك
 تداس ىلا ىغوفلا ىلع لدأ سيلو . ًاداسف
 ةزسألا نأ نم ( هرك ذ امم دهعلا كلذ ْف
 اوكحم مل اكلم نيعبس تمض دق ةيفنملا ةعباسلا

 ةغلابملا رصنع ودبي « ةقيقح . ًاموي نيعبس ريغ

 سفن ىف هنكاو « لوقلا اذه ىف ًايلج ًاحضاو

 حورو كاكفتلاو ىضوفلا ىدم انل روصي تقولا
 انيطعت كلذك . كاذنيح دوست تناك ىلا نحاشتلا

 ( نوثنام »

 دحأ (رو  وببأ» اهمسر ىلا ةمئاقلا ةروصلا

 ءالبو رش نم ذئتقو دالبلا قمل امل دهعلا كلذ ءابدأ
 ةماع ةركف - تاليوو سوؤب نم اهب قاح امو
 ةرتفلا كلت لالخ ةنزلا ةسعتلا دالبلا ةلاح نع
 . اهميرات نم

 ةيسانهاب ١ ترهظ ؛ ىضوفلا كلت لالخ ىفو
 « ةيوق ةرسأ مويفلا ضفخنم لمخدم دنع « ةنيدملا
 شرعلا بصتغا « ( ىيخ » ى عملي ريمأ ةماعزي

 تيقب ىلا « ةفيعضلا ةيقنملا ةنماثلا ةرسأألا نم

 كري لو . ةليوط ةدم كلملا قح اهسفنل ىعدت
 ىتلا « فنم » ةنيدم ىلا ةيسن (9)

 * مهمكحل ارقم اهوذختا

 سا وزو تس



 رثعن ملو « ركذت ًاراثآ نويسانهإلا كولملا ءالؤم

 ) عراكيرم م كلملا ربق اذع ايف مهروبق ىلع

 ىلإ نوخرؤاا لصوت دقف كلذ عمو « ةراقصب
 نيدمتعم رصعلا كلذ نع ةيميراتلا قئاقحلا ضعب

 اهكرت ىلا ميلاعتلا اهل وأ : نيماه نيردصم ىلع

 ةددهع لوو هدلول ةيصو ( ثلاثلا ىيخ ) كلملا

 خيشلا كلذ براجت ةصالخخ تناكو « عراكيرم
 ناولأو بورحلاب تآلتما ىتلا هتايح لاوط

 ىلا ةيخي راتلا صوصنلا كلت امهيناثو « حافكلا

 نوفلاحتملاو نورصاعم لا 2-3 طويسأ ءارمأ اهمود

 دقو . مهروبق ناردج ىلع .- نييسانهإلا عم

 نيرشابم ءافلخ مهسفنأ ةيسانهإ كولم ربتعا

 مهاطلس ىشن اولواحو « فنه كولل. نييعرشو

 تلظ ىلا « ةيسانهإ نم هلك :ىداولا ميلاقأ ىلع

 ةعساتلا نيترسألا مكح لاوط مهشرعل ًارقم

 ءارحصلا ودب درط 2 اوحجبت ا 04 ةرشاعلاو

 5 اتلدلا ند

 لاقتنا رود ماع هجوب نييسانهإلا دهع لثع و

 ةلودلا مكح و « ةيفنملا ةعدقلا ةلودلا مكح نيب

 راهدزاب دهعلا كلذ زيمت دقو . ةيبيطلا ىطسولا

 رصانع نم ولْمي « ًايعقاو ابدأ ناكىىذلا ؛ بدألا
 سانلا رعاشم مج ريو + عانطصالاو لاعتفالا

 « ةقداص ةخرت تقولا كلذ ىف مهتاساسحإو

 « ةيناسنإلا ةلادعلاو ةيعامجالا ةاواسملاب رشبيو

 ةيطارقوكيدلا ز ربي هنم ىئيدلا بناحلا ناك انك

 , ةعئار ةروص ى ةينيدلا

 ى ةيملس ةبيطب ةيسانهإ ةقالع تناك دقو

 نييسانهإلا نيب برحلا تبشن نأ ىلإ «رمألا ءىداب
 تحجبر دقو . نوريخألا ىوقت نيح « نييييطلاو
 ىف طويسأ ءارمأ مهئافلحو ةيسانهإ كولم ةفك

 لامو برخلا نازيم باقنأ مم تاعرس نكلو

 برحلا كلت تبنا دقو . ةبيط ءارمأ حلاص ىف

 راسنا ريا وتلا ىف نيل راما سورملا
 ةرسألا كوام لأ (ىلاثلا بتحوتنم) نكمب نيح ًاماث

 « ةيسانهإ شرع طاقسإ نم ةيبيطلا ةرشع ةيداحلا

 ًاريشب ناك امث ةدحتملا رصم شرع ىلع سلجو

 دالبلا لوخدو عاطقإلاو ىذوفلا رصع لاوزي

 . اهمظعو اهراهدزا راودأ نم ديدج رود ىف

 ىطسولا ةلودلا سسؤم ىناثلا بتحوتنم لاثمت < ليوطلا ريرملا عارصلا كلذ نم ىلوألا ةلحرملا



 كلملا قفو نيح :ريسلا رصمب هللا دارأ

 ىلإ م .ق ٠١5٠ ةنس لاوح (قاثلا بتحوتن« )

 ةمؤكح لظ ىف اهتدحو ةداعإو دالبلا لش مض

 ةرشع ةيداحلا ةرسألا مايأ ةيقب ترمتسا ةيوق

 حلطصا ايف « ةرشع ةيناثلا ةرسآلا مكح لالخخو

 5 ىطسولا ةلودلا رصعب هتيمسل ىلع نوتخرؤملا

 لضفلا ةرشع ةيداحلا ةرسألا كولم ىلإ عجاريو

 « ةيلهألا بورحلا ىلع ءاضقلاو دالبلا ديحوت ىف

 ىلع دعاس امم « ماظنلا ديطوتو نمآلا بابتتساو

 , ©0نفلاو ةراعلا مدقتو ًايدامصتقا دالبلا شاعتنا

 دعي مكحلا ىف ةرشع ةيداحلا ةرسآلا هثبلت ملو

 دالبلل هللا ضيق م « اليلق الإ « ىناثلا بتحوتنم »

 وه اميظع الجر .م . ق ةنس ىلاوح

 ةيناثلا ةرسألا سسؤم <« ( لوألا تاحمتما و

 ةضهن ءانب ىف ربكألا لضفلا بحاصو « ةرشع

 « تاحمتمأ » مدختسا كقو . ةديدجلا دالبلا

 ع ضخأ :ىبح ىرخأ ةرات ةليخلاو « ةرات فنعلا

 دالبلا فارطأ رهط امك « هناطلسل ميلاقألا ءارمأ

 7 نييبونلا ةأصحلا بدأو 2 نييبيللاو وديبلا نم

 2 اعاضقأ كل اهاندأ نم داليلا ىلع كلذي رطيسو

 نوعرفلا اذه ةيسايسلا ةزورضلا تضتقا دقو

 « ىوات تثيا » ىلإ ةبيط نم ةمصاعلا لقن ىلإ

 طسوتملا عقوملا تاذ ( ةيلاحلا تشللا ناكم )

 ىلع ةترمأ تسلج ثيح « دالبلا ىرطش نيب

 دعب نم بقاعت دقو : نيئرق نم رثكأ شرعلا

 دالبلا تضم « كولم ةينامث « لوألا تاحمتما »

 ريبك طسقب تعتمتو « ةلماش ةضهن مهمايأ ىف

 «ترسوتس» دهعى ةصاخمو «نارمعلاو ءاخرلا نم

 تناك مث . ( ثلاثلا تاحيمتما » هتفيلخخو « ثللاثلا

 ىرخبلا ريدلاب ةرسألا كلت دبعم ىف )0١(
 ٠ كلذ ىلع ليلد ريخ ( ةبيط برغ )

 ماقتع ربك دخت ىلإ .ةيئيش ”ىطضولا ةلودلا ةيامن
 تاحستما» كللملا ,يكحلاط ذإ « ةعدقلا ةلودلا مايأ

 فعضأ امم ًاماع نيسخ نم رثكأ دتما ىتح «ثلاثلا
 ىشالت فاعبض كوام هفلخخ امك « شرعلا ةطلس

 ًاريذن كلذ ناكف « ًامامت نوعرف ذوفن مهيديأ ىلع

 ةلودلا طوقسو « ةرشع ةيناثلا ةرسألا مايأ ءابسنأب

 نم رصع ىف ةيناث ةرم رصم لوخخدو « ىطسولا
 5 مالظلاو ىضوفلا روطصع

 . شيحلاب ىطسولا ةلوداا ةنعارف متها دقو

 ةلاقإل ةيب را ةوقلا ىلع داّعالا نم دبال ناكو
 ةيامحو ةيكلملا ةطلسلا رارقإلاو اه رثع نم دالبلا

 ىطسولا ةلودلا دهع ىف دالبلل حبصأ دقو . دودحلا

 دقو « اهداحتا زمرو اموق رهظم وه ماق شيج
 مايأ ى ةصاخمو ةبونلا دالب ىلع شيحلا اذه لمح

 هدوهج ىلإ عجري ىذلا ثلاثلا « ترسونس و

 ةقطنملا كلتب نمألا ديطوت ىف ليضفنلا كانه ةرابخلا

 عضخأ انك « رصم ىلإ ًاسيئاهن اهمضو ةبرطضملا
 ءانيس ودب نم نودتعملا دراطو نييبيللا شيلا كلذ

 ءاخرلاب ىطسولا ةلودلا دهع زيمت دقو

 لينلا هايم ميظنتب ةموكحلا تمتها ذإ ىداصتقالا

 ىلع تلمعو ةعارزلاب تينعو « ىرال اهريفوتو
 ادهجالو الام كلذ ليبس ىف رخدتال « اهب ضوملا
 دساا كلذ ليبسلا اذه ىف اهتاعورشم رهشأ نمو

 ةقطنم ىف ةرشع ةيناثلا ةرسألا كولم هماقأ ىذلا

 قرغلا نم عساولا ضفخنملا كلذ اوذقنأف « مويفلا

 . عارض ةنج ىلإ هولوحو

 اوامعو ةراجتلاب ىطسولا ةلودلا ةنعارف متهاو

 ةانق 20ثلاثلا ترسونس 9 زفحف اهعيجشت ىلع

 جيلخو لينلا نيب ام اهب لضو اتلدلا قرش ىف

 تاريحيلاو تاليمط ىداو قيرط نع سيوسأا

 همس ١1ه



 لصو ىام قيرط مدقأ ةانقلا هذه دعتو . ةرملا
 تناك ذإ « رمحألا رحبلاو طسوتملا رحبلا نيب

 ةانقلا كلت ىف مث ء لينلا ىف اهقيرط قشق نفسلا

 كلذك . تنب دالب ىلإ ةهجتم رمحألا رحبلا ىلإ
 ديطوتل تالواعت ىطسولا ةلودلا دهع- ىف تلذب

 ةنعارف دقعف « نيطسلفو ايروسب رصم تالص
 « 20 تي راجوادءارمأ عم افلام لثملا ليبس ىلع لينلا

 ««ىناثلا ترسونس» ةجءوزل لاثمت ىلع رثع ثيح

 ««ثلاثاا تاحمنمأل » لوحلا ىنأ لكش ىلع رخو

 عم « خنع ترسونس ) ريزولا لثمت ةعومجمو

 نيب ةلصلا ةوق ىلع لدي امم « هترسأ نم نيتديس

 حجارملا نمو . ماها ىراجتلا زكرملا كلذو رصم

 ردخبلا رزسواربعا نيب ةيراجتلا ةلصلا نأ كلذك

 رثع دقو « دهعلا كلذ ذنم تقثوت دق طسوتملا

 ةجرحلا فو سودايبا ىف 29 ةيويفيملا راثآلا ضعب ىلع
 نيمأتب نويرصملا مها اك ء مويفلا مياقإب نوهاللاو

 بونج « امرك ١ دنع تميقأف بولا عم ةراجتلا

 طئاح ) تيمس ةنصحم ةي راجت ةطحم ثلاثلا لالشلا

 . ( تاحمتما

 مجانملا ىطسولا ةلودلا دهع ىف تحتف دقو

 طيسولا رصعلا مايأ ةقلغم هبش تلظ ىلا رجاحملاو

 رجماجاو مجانم ىلإ تاثعبلا لاسرإ رثكو « لوألا
 كلذل ةجينن تمدقتف « ءانيسو ةيقرشلا ءارحصلا

 لامعأو ةراعلا تضملو « نونفلاو تاعانبصلا

 ةمصاعلا ء ةروبصقم ةضهللا كلتنكت لو « ءانبلا

 اهماكح تحن ثيح ميلاقألا ىلإ اهتدعت لب « طقف

 شوقنلاب اماردج اونيزو « رخصلا ف مهروبق
 امك « ةعورااو ةداجنإلا ىف ةياغلا تغلب ىلا موسرلاو

 . طويسأو ةشربلاو نسح ىنب تانابج. ف كلذ نيبقي

 ةيلاصحلا « ارمماش سأر» ناكم ١١(
 د ةيروسب

 +٠ ةحبا رحب رزج ةراضح (؟)

 لن وصغع ىهزأ ىطس ولا 3 ودلا رصف ريتعم و

 اوشاع نيذلا نويرصملا دع دقو ؛ ىرصملا بدألا

 ةيبدألا ىطسولا ةلودلا تافلعم رصعلا كلذ دعب

 هديلقت لإ نلوعسي 343 ديلا بواسألل اجذوم

 :٠ هل ءاذئحالاو

 لظفو ؛ كهعلا كلذ ىف رصم تنكم اذكه

 ةيرادإلا سسألا سفن ىلع زكترت ةموكح

 ةلودلا ةموكح ابياع تركترا ىلا ةيسايسلاو

 هتفرع ىذلا لوألا اهناكم داد رّئسا نم « ةمدقلا

 ق تحجنو « مارهألا ةانب رصع ىف ايئدلا اه

 « ةعدقلا ةلودلا ةراضح لئامت ةراضح ثعب

 اهمنوك ىو ؛ ليصألا ىرصملا اهعباط هثيح نم
 دراوم اولغتسا ن ع يللا صلاخلا نييرصملا جاتن نم

 نأ الإ . 5 0 اع ٠ نيدمتعم 6

 00 راما كلت 52 دق ءاهسرصاع

 . ةعذملا ةلودلا ةراضح

 (ىبنجألا لالتحالا رعع) ىناثلا طيسولا رصعلا

 ا١ا/4خه ةنس ىلاوح ىطسولا ةلودلا دهع ءابمناب و

 فعضلا روصع نم رصع ىف رصم تل -د م .ق

 هتيمسلا ىلع ةداعلا ترج 34 لذلاو ىضوفلاو

 كلذ مايأ دشأ للعلو . ىناثلا طيسولا رصعلاب

 تلت ىلا مايألا ىه ًاضومتو ًابارطضا رصعلا

 علطت رنك نيح ةرشع ةيناثلا ةرسألا طوقس

 ةوطس ىذ لكو شيلا داوقو نيفظوملا رابك

 هيلع سلجم مهدحأ داكي ام « داليلا شرع ىلإ

 كلذك . هلحم لحيل رخآ هعلخي وأ هلتقي ىتح اليلق

 ضعب عم مهعب ميلاقالا ماكح نيب لاضنإا دتشا

 ةهجم أ سعقلاو ميلاقألا ماكح نيو 3 ةهج نم

 تارمءاؤلا تددعت نأ كلذ نع جتنو « ىرحخأ

 ل



 « ةيلهألا بورحلا تعباتتو ؛ تاروثلا تعلدناو

 برستو « ماظنلا لتقخاو « نمألا برطضاف

 لاخلا تداعؤ « ةايحلا قفارم لك ىلإ داسفلا

 . ةميدقلا ةلودلا طوقس بقع هيلع تناك ام لثم ىلإ

 نيترسألاءايأ لاوط ةدئاس ىضوفلا هذه تلظ دقو

 « ةبيط ىلإ « نوثنام» اهعجرأ

 ىلا ةرشع ةعبارلاو ؛« نيتسب اهكولم ددع ردقو

 ددسع ردقو « اتلدلاب « انس ) ةئيدم ىلإ اهعجرأ

 ىلا « ةرشع ةئلاثلا

 كولم نع فر عن الو 2« نيعبسو ةتسب اهكولم

 ةيسايسلا ثادحلألا نع وأ ةيرتمألا نيتاه

 ربع ام ةردنل ليلقلا الإ رصعلا كلذل ةيضيراتلاو
 نوخرؤملا ةيتكأام ضومتو رصعلا كلذ راثآ نم هيلع

 5 هنع ءامدقلا

 لاوحأ بارطضال ةيمتحلا ةجيتنلا تناكو

 تطقس نأ ابموكح فعضو اهككفتو دالبلا

 ودع دي:ىف ةسيرف ع

 لئابقلا نم نوريغملا اهازغ ذإ « اب صبرتم

 ( سوسكشا) مسا ( نوثنام ) اهياع قلطأ ى ىلا ةيوعرلا

 تاوقلا فعضل ًارظن .ةلووسب رصم تحاتجا ىتلاو
 نيريغملا ددع ةريكل ةجيتنو + دالبلا نع ةعفادملا

 تالجعلل مهمادختسا و ةب ركسعلا مهمراهمو

 ساوقألاو ةيزثوربلا فويسلاو رجانحلاو ةيبرحلا
 لقال ةحلسأ ًاعي> ىهو ء ىرملا ةديعبلا ةمخضلا

 ريريغملل اتلدلا تعضخ دقو . اسواق نييرصملل

 2 0 رجلا ناص ) ( سيراوأ » نم اوذختا نيذلا

 ظ ىلعسولا رصم ىف اولغوت انك مط ةمصاع اهقرش

 . دالبلل ىبونخلا ءزالا ىلع نويبونلا رطيس اب
 ى ةقيض ةعقر ىوس ةلقتسملا رصم نم قب ملو

 لظ دقو . ةبيط ءارمأ اهكحي رصم ديعص

 ةسماخلا نيترسألا مايأ لاوط ًامئاق سوسكما

 ةرسألا مكح نم ًابناجبو ةرشع ةسداسلاو ةرشع

 قق اااه ةنس ىلاوصح

 ' نم نرق صصنو ًانرق زواجتي ايف ةرشع ةعباسلا
 ةلماعم رمألا *يداب ىف سوسكحلا ءاسأو ء نامزلا

 اوظفتحا اك « مهتادوبعم !وناهأو « نييرصملا

 « ةصاخلا مهتادوبعم اودبعو مهتاداعو مهديلاقتب

 ذإ « اليوط لاخلا كلذ ىلع اوثبلي مل منكلو

 « اورصمتف « ةيرصملا ةراضحلا رايت مهفرجام ناعرس

 ميباقلأو مهمايزأ قى رصم ةنعارف مهكولم دلقو

 اوبرقتو نييرصملا ةغل اوملكتو «ةيكلملا مهديلاقتو

 اوعدسخل مل نييرصملا نكلو . مهتادوبعم ىلإ

 « مهعم اونواعتي وأ سوسكهلل اونكمطي لو « كلذب
 هركللا ةرظن مههلإ نورظني ملل نيداعم اولظ لب

 ىلع ءاضقلا سوسكملا عطتسي ملو . راقتحالاو

 حورلا كلت تناك لب « دالبلا ىف ةينطولا حورلا

 سوسكشمأ ةوق تذيخأ املف . مايألا عم ىوقت

 اويهو « ةصرفلا ةبيط ءارمأ زنا فعضلا ىف

 « ةبولسملا مهدلب ةيرح دادرتسا ليبس ىف نوحفاكي

 ضيغبأ ١ ليخدلا كلذ نم مهطو صيلختل نوعسو

 . حاجنلاو رصنلا مهب هللا بتكف

 ريبدت نم رشابملا ريرحتلا برح ببس ناكو
 ىعديو مهكولم دحأأ ىأر دقف « سوسكما

 ةوقلا نم اوغلب دق ةبيط ماكح نأ ) سيقوبأ 0

 ردجيالو سوسكملا ىلع ًارطخخ لكشي ًادح- سأبلاو

 كلذ ةبيط ريمأ ىدحتي لسرأف «هيلع توكسأا هْن

 , ©0لاتقلا ىلإ هعفديل هريثيو ( عرتقس ) تقولا

 هشيج سأر ىلع جورخال ةبيط ريمأ رطضاو
 سوسكملا شويج ةاقالم
 هفلخف ع دينش 1 عرانقس 0 اهيف طققس ء سيطولا

 ةيماح كراعمتبشنو ؛

 ىف تبتك ةصق ىف عئاقولا كلت تدرو )١(

 ةرسألا 0 لا لا

 3 ةرثشع ةعساتلا

 دس 1و8 دلل



 ةمأ تناك ىذلا « ©22اسوماك » هئبا داهحلا ىف

 نم هنيف خفنتو هعجشت (« بتح حايا » ةميظعلا

 لواح دقو . ةينطوو ًاممش ةءوامملا ةباثولا اهحور

 (اسوماك) ىلع ةبونلا ماكح بيلأت سوسكملا كلم

 غرب اسوماك نكلو ©« نيران نيب هدنصحي ىتح

 نكمتو ًابونج» هجنا لاتقلا بنجتب هداوق ةروشم

 ىطسولا رصم ضرأ نم ريبك بناجب صيلخت نم

 < نينومشألا برق مهمزه نأ دعب نيلتخنا ةضبق نم

 هدسعب نم ماقو « رخآلا وه هتلجااع ةيثملا نأ الإ

 سوسكحملا دراطي الامش عفدنا ىذلا «سأ» هوخأ

 ناعرسو « « سيراوا » مهمصاع لإ لصو ىبح

 !! سوسكملا رطضا دقو . هدي ىف تطقس ام

 مهدراطو سجمأ مهعبتف نيطسلف بونج ىلإ رارغلا
 ٠ « نيهوراش » ولا ىح كانه

 « سمأ » لل ها

 ليصف الجسم 5 ةروثل ١ ةمصاع ةبيط فل اعجتاو

 كدسهج 3 موئشملا ى ركيغبلا دهعلا كلذ نم ماتحلا

 5 دالبلا َْق ىنجألا مكحتلاو لالالا

 ( ىجراخلا عسوتلا رصع ) ةثيدحلا ةلودلا رصع

 للاوح (سمأو دي ىلع رصم سن وسكملا رداغ

 ةرسألا سم د كعب ىذلا 4 8 .ق اهله ةنس

 ءانب َْق ساسألا رس قمار 43 ةرشع ةنماثأا

 رو ىرخلا رصم ليغ

 ةئيدحلا ةلودلا دهع

 دالبلل مالتحاو سوسكملا وزغ ىف ناكو

 ةوسلقلا ام اوكردأ ذإ « نييرصملا ةريبك ةظع

 قى ى ربك ةيمهأ نم ةنركسعلا

 برح ىف مهكا ريشا نع جتن انك . هضايح نع

 لعبا اطسوماك و عافت ةنمق كاسم(

 , ةيكسح ع نم ةتلاثلا ةنسلا ىلأ عجرت ةحول

 وه رهاز ديدج دهع سأ

 دوذلاو نطولا ةيامح

 ْ دقو لول كعب حرا ع اهتم اا لق

 ىف ١505 ةنس ءازجألا كلت لوطأ فشتكا
 : ٠ كنركلا دبيعم ساسأ

 ىلع اب برض انا

 ال ةصرفلا ؤيبثو رصنلا ةذل مهقوذت « ريرختلا
 حورلا مهيف ثعينتلو لاتقلا بيلاسأ اوقذحيل

 شيج ءاشناب اومتها دقف مث نمو « ةيركسعلا

 ةحلسألا ريمي هوحلس « مظنم « لماع ؛ ىوق

 تالجعلاب هودوزو تقولا كلذ ىف ةفورعملا

 اذبمو . سوسكملا نع اهوفرع ىلا ةيبرحلا

 « هتدايق ىلوتيو نوعرف همدقتي « ميظعلا شيلا

 تاهيمستى لع نيخر ملا ضعب ىرج ام  تنوكت

 ىف لكشت تناك ىلاو « ةيرصملا ةيروطاربمإلاب

 مغتو رصم اهمجزتت ةيويسأ ةيقيرفا ةدحنو ةقيقحلا

 عقاولاو . ايروسو نيطسلفو نادوسلا لامش اهعم
 نييرصمللةصرفلاتحاتأ دق سوسكملا ةدراطم نأ

 « ةيويسألا راطقألا دراوم ىلع

 نيحللا كلذ ذنم | وكردأن
 شاب اعط
 « اهوعش ىلإ اوفرعتيو

 ةيوق ةدحو اوفلؤي ن أ مكي ابناريجو رصم نأ

 ةلودلا ةنعارف رطضا دقو . 0 ةيفتكم ةلماكتم

 ةدحولا كلت ةماقإ ىف ةوقلا مادخستسا ىلإ ةثيدحلا

 ءارمأ هيلع ناك امل ًارظن « ابيلع 0

 ككفت ن م 'نيحلا كالذ ىف ةيويسألا دالليلا ماكحو

 نيف نم كاذتقو كاحم ناك امو « ماسقناو

 ميظعلا رصم نوعرف رطضا دقو . تابارطضاو
 ى ةلح ةرشع عبس ةدايق ىلإ ( ثلاثلا سمتخحت »

 « نيرمآتملاو نيثباعلا ىدليأ

 « قاقشلاو ىفوفلا لم ماظنلاو رارقتسالا اهب لحأو

 ذدذحأو « ءاجرألا فات ىف هتيص عاذ ىّبح

 ى ءارمألاو كولملا

 بيطأ مدقتو ايادهلا لمحت دوق ولا هيلإ ن ولسري

 نييرصملا نأب هيونتلا بحي انهو .

 2 ةيويسألا دالبلا ىف ؛ ةميكح ةسايس اوجيهنا دق

 اواو < اهيلاوق و أ اهدئاقع اوسع م مهف

 اهماكحس اوكرت انك ء رادقمالإ ةيلخادلا انوش ىف
 اهنورشابي اوناك اك مهتاطلس نورشابي نييلصألا

 8 ع 5
 هدو نويطخ ءاممالا ىش

 ةدوملا رعاش»



 دولا ماكحلا ءالؤه مظعم ظفح دقو . لبق نم

 ةوفتلا كيد ىف نويثيحلا ذأ نيحو ء رصمل
 اوعراس « نوتانخا دهع ىف دالبلا كلت ىف ىرصملا

 رطخلا ىلإ هنوهيني نوعرف ىلإ لئاسرلا لاسرإ ىلإ -
 نوقسأيو « فقوملا ذاقنإ هنودشانيو «٠ بقترملا

 . رايمالا ىلع كشوت ى 8 ةدحولا كالت ىبع

 ف ثويرصملا اهماقأ ىب اا ةدحول !! هذه نأ عقاولاو

 رثأ كك ا عحاورأو مهدوهجي

 املئع +« ( كوتانخا ) 0 لأ ةيئيدلا ةروثلا

 ىف نوعرف كلمهنا

 « ةيئيدلا تافالخلا ىلإ نويرصملا فرصناو
 ىعادتلا ى ايسآ ىف ىيرصملا ذوتلا دخا نيح ُْى

 لظ كلذك . مهلارماؤ.و نييثيحلا طغض تحن

 هيلع فرشي « املس ىرادإلاو ىوكحلا ماظنلا

 ةردقمو ةيافكب ةرشع ةئماثلا ةرسألا ةنعارف

 « (نوتانحناو ءاجب ىبح (ةييط» ةحيظعلا مهمصاع نم

 ةادألا تدسف نأ مكحلا هنوئشل هلافغإ نع جتن ذإ
 ةطلس مادختسا نوفظوملا ءاسأو « ةقااحلا

 ةافو دعب تاونس ةب ضمت مل نكلو 0

 حلصملا نوعرفلا دالبلا شرع ىلتعا ىح نوتانخأ

 00 نم ىأر ام هعور :يذلا « بحم روح »

 هنأ نم مغرلاب - كردأ ىذلاو هلاح ءومو و محلا

 ةدابعلا ىف ديحوتلا وحن نوتانخا هجتا )١(
 صرق ىف .هلقمت هل كيرش ال دحاو هلاب نمآو

 ةيبهذلا هتعشأ لسري ىذلا )0 نوتآ 0 سمشلا

 ٠ ءايضلاو ةايحلا ةلماح ٠ نوكلا ىف فام لك ىلع

 0 ا ل

 ىلع ءاضقلا ىفو 2 ميدقلا ةلودلا هلا

 ةوعدلاو ريشبتلا ىفو ء هتنهك ةطلسو ذوفن

 ىمقأ لذب بلطتي ناك تقو ىف « ديدجلا نيدلل
 رطخ ةنهجاومل ىوقلا لك ةلنئبعتو دوهجلا
 اذه ناك دقل * باوبألا ىلع مثاجلا نيتيحلا
 دنع .كفلا قفأ عاستال ارهظم ديدجلا نيدلا
 اهفرع ديحوتلل ةوعد لوأ ناك أمك نييرصملا

 لماوعل ءاسقبلا هل بتكي مل هنكلو خيراتلا

 لاجر طخسو « بعشل ثلا رمذت اهنم ء ةددعتم

 * ميدقلا نيدلا لاجر ةمواقمو « سشيحجلا

 « نومأ »

 نأ رم ىدجبألانأ نوح لجوو مق ىدنج

 . « (؟)ديدحلا هدويعل حيبستلا

 ئذلا داسفلا ىلع ىغقتو .ةيلخادلا انوش حلطصت

 ةمراصلا نيناوقلا نم ردصأف « دالبلا ىف رشتنا

 ىديأ ىلع هب برضو « دالبلا لاح هب حلصأ ام

 اوديعتسيل هئافلخمامأ قيرطلا كلذب دبعف « نيثباعلا
 : . دالبلا دحم

 ةرسأ بح روح ةافو دعب دالبلا تكح دقو

 تذينأ ىلا « ةرشع ةعساتلا ةرسألا ىه ةديدج

 « ةوفنو ةوق نم هتدقفام عجم رست اهفنك ىف رصم

 ماظعلا ةساعرلا نم اهكولم لضفب تددصنو

 سيسمر» دعيو . ةميدقلا ىل رعلا قرشلا دالب ةدحو
 « ًانيص مهدعبأو ةعدقلا رصم كولم زبشأ (ىناثلا

 اهذب ئلا ةيبرحلا تادوهمملا رخآآ هيو رح دعت م

 ةدحولا ىلع ةظفاحملا ليبس ىف ةئيدحلا ةلودلا كولم

 ىاثاا سيسمر ضاخن دقو « ةقطنملا دالب نيب

 نوربدي اوناك نيذلا نييثيحلا عم ةنحاط كراعم

 « شداق ةكرعم اهربشأ ماشلا دالب ىف تارماؤملا

 تبنأ ذإ ةيبرحلا اهتميق ةيسايسلا اهتيمهأ قوفت ىلا

 « نييثيحلا كلمو رص» نؤعرف نيب ةموصحلا
 نافرطلا هيف دسهعت قاثيم عيقوت ىلع ©!)اقفتاف

 مالسلا امهنيب دوسي نأو ءادتعالا ملعب

 فعضلا ىف نوعرف زكرم ذخأ دقف كلذ عمو

 ىلع اهكوام دمتعا ىلا

 لالالا أدبو ؛ عرعر ةدارشا ني ةقوترلا
 دقو . ديدج- نه دالبلا قفانرم ىف ىرسي داسفلاو

 تاراغ تددعتو « ةوق ىذ لك دالبلا 2 عمط

 دقو .رصم ىلع طسوتملا رحبلا بوعشو 'نييييللا

 كلت دص نم نييرصملا لوطسألاو شيحلا نكمت

 عق ام ةصاخيو نيروحلم اهءاحصأ درو تاوزغلا

 امروطخي تزيمت ذإ «ثلاثلاسيسمر دهع ىف اهنع
 ىفغوفلا لئالد نم كلذك . اهقاطن عاسقاو

 نيرشعلا ةرسألا مايق للم

 تلت ةطيس تاشوانمو كزاعم دعب )١(

 5 شداق ةكرعم

 مدن 1ع



 دحلا ةلودلا

 هنن وعاشت

 ةئي ةنع ارف مهأ ثلاثلا ا



 " ىذخإ ترمآت نأ كاذنيح نوعرف ةبيغ فعضو
 « شرعلاىلإ اهنبا لاصيإل «ثلاثلا سيسمز» تاجوز
 « قوما روبق ةسارح نع ةموكحلا زجع ريشي اك
 داسف ىلإ « اهيبنو اهتقرس ثداوح هتبرثك ىلا
 « ةموكحلا ةبيه عايضو نمألا لالتخاو ةرادإلا

 رصخاوأ ىف اهمايأ ةثيدحلا ةلودلا تمتنخا دفو
 نوعرف ةطلس تشالت نيح نيرشعلا ةرسألا
 نكمت ىح نومآ ةنهك ةوق' تدادزاو 0«6مامت

 . شرعلا ىلع ءاليتسالا نم ؛ روحيرح » مهريبك

 ةورثو ءاخرب ةثيدحلا ةلودلا دهع زيمت دقو

 ىوتسم دالبلا ةراضح تغلب و « ريظنلا ىعطقنم
 كلذ نم دباعملا تافاتع ليمتو . لبق نم هغلبت م

 فافض ىلع ةعئارلا املالطأ رشتنت ىلاو 0
 لاح ىلإ ريشتو « ةماخفلاو ةماخضلا ىلإ لينل
 صاخخن هجوب اهم ركذت + نفلا ةقدو ةعنصلا

 ىلا ةييط دباعم
 ىللاو « تقولا

 بتوحنما» نوعرفلا دهع قى ةصاخيو ٍلاملاو

 رهقألا ادبعم دباعملا كلت مهأ نمو : « ثلاثلا

 ريدلاو مويسمرلا دباعمو قرشلا ربلا ف كنركلاو
 دباعم نمو . ىبرغلا بلا ىف و وباه ةئيدمو ىرحبلا

 نم لوألا ىيس دبعم ًاضيأ ةعئارا رصعلا كلذ

 ةماخفلا نم ًابيشق ًابوث تسبل

 دياغمو سوديبأ ىف ةرشع ةعساتلا ةرسألا كولم

 ىف ةصاخخو « ةبونلا دالبب.( ىناثلا سيسمر »

 نم كنركلاب ةدمعألا وهب كعيو . ( ليتس وبأ 0

 غلب دمج ىلع هفقس عفر ذإ « ةراعلاو ءانبلا بئاجع

 ”طيحم زواجي دومع ةئامو نيثالثو ةعبرأ اهددع
 : راتمأ ةرشع ابم دحاولا

 ةينامثلا كولملا نع ليلقلا الا عمسن مل )١(
 اوقلخو ء« سيسمر مسا نولمحي نيذلا

 ٠ ثلاثلا سيسمر

 . كلذ ىف ايندلا ةمصاع دعت تناك

 ودب اك © ًاريبك ؟مدقت نفلا مدقت كاذك 1

 روبقو تاكلملا ىداوو كولملا ىداو روبق شوق.

 روبق- ىف ةعانصلا تافلخع قطنتو . ةبيطب ءالبنلا

 «ايوت» و« ايوي» ربق ىف ةصاخيو ةثيدحلما ةلودلا
 « « ثلاثلا بتحنما ١ جوز « ىو ةكلملا ىدلاو

 عناصلا ةراهمب « نومآ خنع توت» كلملا ربق ىو

 تاعانصلا ىف ةورذلا هغولبو هتعانص ةقدو ىرصملا

 ٠ ةيقيبطتلا نونفلاو ةقيقدلا

 ةئيدحلا ةلودلا دهع ىف ةراجتلا .تعستاو

 . نادوسلاو تنب دالبو ايروسو ايقينيف تلمشف

 اهنتعب رابخأ ةرشع ةنماثلا ةرسألا نم «توسشنحو .

 . ىرحبلا ريدلاب اهدبعم ىلع تنب دالب ىلإ ةريبكلا
 لاصتاب ماع هجوب ةئيدحلا ةلودلا لهع زيمب دقو

 تاقالع ىف مهجامدناو « جرانلاب نييرصملا

 فى مهكاريشاو « ةرواجملا بوعشلا عم ةقيثو
 حتفلاو وزغلا قيرط نع ةيلودلا ةايخلا كرتعم

 ةيراجتلا تاقالعلا قيرط نع كلذك لب « بسحف
 تاريمأب ةنعارفلا جوازتو ةيسامولبدلا تالمعلاو

 . ةيسايس فادهأ قيقحتل تايبنجلأ

 مولعلا مدقتب ةثيدحلا ةلودلا دهع زيمت كلذك

 عويشو ةيعامجالا ةايحلا ىقرو ٍبدألا راهدزاو
 لك أمو نكسم نم ةايحلا قفارم ىش ىف فرثلا
 . ةعتمو ول لئاسوو ةئيز تاودأو سبامو

 < ىبنجالا ذوفنلا رصع ) رخآتملا رصعلا

 ةرسألا رخاوأ ىف ترهظ ىلا لماوعلا تدأ

 ىلاوح كلملل ( روحي رح » باصتغا ىلإ نيرشعلا

 تراث دق اتلدلا تناكو مم .ق ل١8١ ةكس

 تمسقلاف . ًاسفانم ًاتوعرف شرعلا ىلع تعضؤوو

 اهتمصاع « ةيبونج- امهادحإ « نيتلود ىلإ رصم

 مس ايد دو



 ةيلامش ىرخأو ؛« روحيرح» كح ثيح « ةبيطو
 كلملا مكب ثيح (رجملا ناص)(سيئات) اممصاع

 جن دقو .«سيدنمس) مسأقي رغالا هيلعقلطأ ىذلا

 نوعرفلا مكح نأ نيك انلسأ نيتيبلا نيب ةرهام نع

 دقو . اهي رطشب رصم ( لوألا مي ىاب » ىبيطلا

 خيرات نم ةيلاتلا ةريفلا ةيمست ىلع ءاملعلا حلطصا

 ىبايسلا رايبنالاب زيمت ىذلا ء رحخأتملا رصعلاب رصم

 لإ دالبلا هيف تلصوو « ىداصتقالاو قاقثلاو

 : ةرييصق ةعطقتم تارفلالإ هئم قفت م لالهتا رود

 مادختسا ىلإ نيرشعلا ةرسألا كولم رطضا دقو

 ام © صاخ هجوي نيييللا نم ةقزترملا دونحلا

 ةيعارزلا ىضارأل ىلإ نورجابم نويبيللا لصخأ

 اميبو . ةريبك د

 فعضلا ىف نيرشعلاو ةدحاولا ةرسآلا تذينأ
 دعا ىف امنونطوتسيو رصم ىف

 ىلا ةيبيللا رسألا ىدحإ ذوفن ناك « درطملا

 « اي ردت دادزي « ةنيدملا ةيسانهإ ١ ىف ترقتسا

 ( لوألا قنشيش » وهو اهئامعز دحأ نكمت ىتح

 م.ق 445 ةنس ىلاوح دالبلا شرع ىلع عيرتلا نم

 دقو . ةيبيللا نيرشعلاو ةيناثلا ةرسألا ةسسؤم

 ت.عسو « رفاو طاشنب اهدهع ةرسألا هذه تأديب

 نيطسلف ىلع ةلمح لوألا « قئشيش » نشف دجنلا ىلإ

 (قيزاقزلا برق) « ةطسبوب ١ ةمصاعلا ىلإ اهنم داع

 ءاقلخ كواملا ذوفن نكلو . ةمح مناغم الماح

 ذوفن ىوق امي « اردت فعضي ذخأ ( قتشيش »
 « صاخ هجيوي ىرحيلا هجولا ندم ىف نييبيللا ءامعز

 « ةيبرحم ةنارامإ ةدذع ىلإ دالبلا تمسقناو

 ةكلم تسسأت ثيح رصم نع ةبونلا تلصفناو
 لالشلا نم برقلاب « اتاين» نم تلخنا ةلقتسم

 اذه ىلع دالبلا ترمتسا دقو . اهل ةمصاع عبارلا
 4 فعضلاو ماسقتالاو كلكفتلا نم لاحلا

 ةعبارلا ةرسألا ةيابن ىح ىأ ىبللا ديعلا مايأ

 نيرشعلاو

 ءاليتسالان م نيرضحتملا ةيونلا كولم نكمت دفو
 سسأو م .ق 1/٠١ ةنس ىلاوح اهلك رصم ىلع

 نيرشعلاو ةسماخللا ةرسألا « ىخنعب ١ مهكلم
 ةفيعض تناك ةرسألا هذه ةطلس نكلو . ةيبونلا

 ءايوقألا نييلحملا ءارمألا نم ًاددع نأل اتلدلا ىف

 نويبونلا مكحي مو . ةطلسلا اهكولم نوعزاني اوناك

 كلذ ىف « نينسلا نم تارشع عضب الإ رصم

 ى ةذحأ رصمل ةرواخملا لودلا تناك تقولا

 تعستا دق نييروشألا ةلود تناكو ؛ ضوملا

 رص تءءاطصا مث نيطسلف اهيلإ تمض ىتح

 « ةعزهلا اهدي ىلع تيقل ىلا « ةككفملا ةفيعضلا

 درطو رصم حتف ( لابيناب روشآ » كلملا عاطتساف

 : ةيروشآ ةيالو رصم تدعو نييبونلا

 زمنا سياس ريمأ » كيتامسا » ريمألا نكلو

 نكمنو لباب 0 عارص 2 روشآ سانا ةص رف

 اهدراطو رضع ىف ةيروشالا ةيفاحلا درط نم

 هد علا 6 0

 <58 ةنس دالبلا ىلع اكلم هسفن نلعأو « مم ميلافألا
 ىتاا نيرشعلاو ةسداسلا ةرسألا رك 3

 ةمصاعلا ىلإ ةبسن. ىواصلا رصعلاب اهدهع فرعي

 حالصإ رصع هنأي زيمت ئذلاو ؛ ؛ رجحلا اص ود

 اونغبني نأ ر صعلا كلذ كولم لواح دقو . ةضبنو

 ةوقلاب ًارخاز ناك ضام ءايحإ قيرط نع دالبلاب
 ةميدقلا ةلودلا نونفو بادآ اودلقف راهدزالاو

 . رصم خيرات ىف ىهذلا رصعلا اهودع ىتلا

 اولواحو شيلا ميظنت ة ةنعارفلا ءالؤه داعأ كلذك

 ددسبت مهملح نكلو ؛ ىبرحلا رصم دجم ءايحإ

 نيطسلف ىف ةمات ةعزه « واخت » نوعرفلا ةمزبب
 رصعلا كلذ كولم مها دقو . نيياباباا دي ىلع

 نيب ةانقلا رفح ةداعإ ( واخت ) لواحفف ةراجتلاب

 كلذك . كلذ ىف لشف هنكلو رمحألا رحبلاو لينلا

 تاقالع عيجشتو ةيمنت ىلع كولملا ءالؤه لمع

 نس 1 هال مب



 تقولا كلذ ىفو . ىرخألا دالبلاب ةيراجتلا رضم
 1 قرشملا نم لوحتي أدب دق ةراضحلا بكر ناك

 ةنعارف حتقف * قيرغإلا دالب ًادصاق برغملا ىلإ

 قيرغإلل مهماوبأ نيرشعلاو ةسداسلا ةرسألا
 ىلإ ىدأ امم « رصمي ناطيتسالا ىلع موعجشو

 ًايداصتقا متر طيسو مذوفت دايدزاو مهتارث

 . اليوط مدت مل ةشاعتنالا هذه نكلو . دالبلا ىلع

 نم هلاقتناو ىمرافلا 0 شروك 0 روهظ.نأ ذإ

 قسقمن ىذلا رطالاب اريذن ناك رصن لإ رصن
 م.ق هاه ةنسرصم ىسرافلا « زيبمق ١ ازغ نيح

 : ريبك ءانع نود ةيسرافلا ةيروطاربمالا ىلإ اهمضو
 رقحو « ةوسقب نييرصملا ريبمق لماع دقو

 .سرفلا د نييرصملا رودص رغوأ امم .مهتادوبعم
 هتقيلخ هجبنا ىذلا فطعلا كلسم نم مغرلابو

 حلصي نأ دارأ ىذلاو « نييرصملا لايح « اراد»
 ىنجألا رينلا ءالؤه لمتحا دقف « هفلس هدسفأ ام
 « تارم ةدع سرفلا ىلع اوراثو « ضضم ىلع
 ىلإ تلوح ةماع ةروث لكش ىف اهنم ةريخأألا تناك
 م.ق4 ٠4 ةنس لالقتسالا ليثب توتناو ريزحتبرح
 داليلا شرع (« رح نومآ » ةروثلا ميعز لتعاو

 ةرسألا اهنلت مث . نيرشعلاو ةنماثلا ةرسألا ًاسمؤم
 ءادعب تيفصتا ىثلا ةينطولا نورشعلاو ةعساتلا
 نوثالثاا ةرسألا مث «٠ قيرغإلا ةدومو سرفلا

 رهدزا انك « ءانبلا ىف ار يبك اد هج اهكولم لذب ىتلا
 ٠ ةراجتلا تمدقتو نفلا مدهع ىف

 ظافتحالا نم اوئكمتي مل نييرصملا نكلو

 اوداع نأ سرفلا ثبلي ملذإ « اليوط مهالقتساب

 1 ” اموكحيل مق *41 نس ةيناث ةرم رصف لإ

 رضم ريكألا ردنكسإلا لخدي مث « تاوئس عضب

 . عساولا هكلم ىلإ اهفضيو م .ق 98: ةنس

 اهمكيل هدي ىلع ىنوعرفلا خيراتلا ىبتني اذكهو

 فرعي ايف ه قافلبخ هدعب نمو هداوق دحأ سورملطب
 ١ يالا علا

 انك دن

 أدب فيك انفرع عيرسلا ضرعلا اذه نم

 تبل ام ةقرفتم تاعامج مهتايح ءامدقلا نويرصملا

 فيك انيأرو « ةكساتم ةمأ تنوكو ةبدعتا نأ
 ةميمصلا ةيرصملا اهتراضحم ةعدقلا ةلودلا تزاتما

 ومنو ةيلخادلا لاوحألا رارقتساو ميظنتلا نسحبو

 تزيك فيكو « ًايفاقثو ًايداصتقاو ًايسايس داليلا

 ءاخخرو دالبلا داصتقاب ةيانعلاب ىطسولا ةلودلا

 ةئيدحلا ةلودلا تعس فيكو « هتيهافرو بعشلا

 دالي ديحوت ىف هتمدختسا ىوق شيج- نيوكت ىلإ
 . ةدحولا كلت ىلع ةظفاحملا فو ميدقلاىب رعلا قرشلا

 فيك اندهاش روصعلا كلت لك لالخ ىو

 عمطل ةريثم تناك اهتورثو رصم ةراضح نأ
 ءادتعالا نم ناولأل دالبلا تضرعتف « نيعماطلا

 تارتفلا كللت ىف ةصاخنو « ناودعلا نم فونصو

 اهدوست وأ ماسقنالاو كاكفتاا ابيف عيشي ناك ىبلا

 نويرصملا ناك دقف كلذ عمو . داسفلاو ىرذوفلا

 لك هجو ىف اوفقوف « نيدتعملا نم ًادوع بلصأ
 مكحل اوخضري لو « ءادتعا لك اومواقو دتعم

 . ليخد وأ لتخغ

 د اان وح
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 ةدحاولا ةعامخلا دارفأ نيب نواعتلا ةرهاظ نإ .

 اهعجرن نأ دبال ىثلا رهاوظلا نم ىه « رشبلا نم
 لسفقتلا ىف اهارن ىلا ةزيرغلا كلت « ةزيرغلا ىلإ

 فرده نع دي الأ درفلا ىلع لمت ىتلاو لحنلاو
 . شعلا وأ ةيلخلا ةمدخ ىف ىنافتلا وه « دحاو

 « ىرشبلا سفتللا دارفأ نيب ةرسألا ماظن مايق ناكو

 ناسنإلا داتعا نأ ذإ « ءالمإ ةزيرغلا هيلمت ارمأ
 « ناويحلا ديصو ؛راعلا طاقتلا ىلع هتايح ىف لوألا

 بألا رابتعا ىلع  هتاذ دح ىف  ًاثعاب ناك

 ىذلا وهف « ةرسألا ةايح ىف ًايرهوج- ًارصنع

 ىلإ ةأرملا فرصنت نيح ىف « ديصلا ءارو ىعسي

 ةايلسا ليس تمدقت امدنعو « اهحوك ىف ةمدخلا

 ةليبقلا ىلإ ةرسألا نم لقتني هارن .« ناسنإلاب

 ةيحوازملا ةهجنولاوم لاقنالا اذه ناك« ةيغصلا
 ىساسأ طرش نواعتلا نأب ساسحإلا ىلع ًامئاق

 روصعلا ذنم ةليبقلا كلسامت نأ امك « جتنملا ديصلل

 نيبو اهيب مداصتلا ديلو ناك هنأ دبال « ىلوألا

 ىضاملا ذنم كساعلا اذه نرّتقاو . يرخأألا لئابقلا

 لح ىذلا وهو ) دئاقلا وأ ميعزلل ءالولاب ديعبلا

 ةليبقلا ىف ثدحي ىذلاو « ( ةرسألا ىف بألا ليغ

 ًافورعم نوكي كلملا وأ ميعزلا نأ وه ةريبكلا

 دارفألا ءالؤه فرعي مل ول ىتح « ةماع دارفألل

 « ةيحان نم كرتشملا رطحلا عفدل نواعتلا نإ

 ركب و بأ معنم ا ربع روتكم أل

 ماعلا عفنلاو ةكرشملا ةدئاغلا نم ةدازتساللو

 ناك ىذلا وه نواعتلا اذه نإ « ىرخأ ةيحان نم

 ديحوتىلإ لوألا ىرصملا هيجءوت ىف رثألا ربكأ هل

 اليضف « دارفألا نيب ماتلا نماضتلا مايقو دوهجلا

 دقلو . عيمجلا ىلع ةعاطلاو ماظنلا ضرف نع

 لوألا ىرصملا ىلإ ةبسنلاب كرتشملا رطخلا زرب
 دوهجس رفاضتت نأ بجي ىذلا لينلا ناضيف ىف
 اهسارحو روسحلا ةيوقتب ؛ ههيجوتل دحتتو سانلا
 اهتخاوكأو ةيرقلا ةماقابأو « ناضيفلا مسوم لاوط

 , لثمت دقف « كرئشملا عفنلا امأ « ىعانص لت ىلع

 ىلع دمتعت نكت مل رصم ىف ةيعارزلا ةئيبلا نأ ىف

 مزلتساف « رهنلا هايم ىلع تدمتعا لب « رطملا

 نيب روسخلا ةماقإو ؛ تاونقلاو عرتلا قش اذه

 : ضايحلا

 ضرألا دالب قرعأ نم رصم تأثن اذكه

 اهتضرف ةرورض ةموكحلاف . ةرادإو ًامكحو ًاماظن
 ةرهاظ اهبلعجو ؛ لينلا ىداو ىف ةايحلا فورظ

 اهروصع لوأ ذنم ةيرصملا ةمألا اهب تزيمت ةيعامجا

 اهب رم ىبلا ةليوطلا تارئفلا تناك دقل . ةيخيراتلا

 ةئيلم ء خيراتلا لبق ام روصصع نابإ ىرصملا

 هتلعجو ؛ هتراضح تلّمص ىلا ىتشلا ثادحألاب

 لصي نأ ىلإ هتلهأ جوضنلا نم ةجرد ىلإ لصي
 هيونجو ىداولا لامش نيب « لماكلا ديحوتلا ىلإ

 .م.ق ٠١" ماع ىلاوح دحاو ميعز ةسائر تحت
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 ضعب ىلع انلدت ةقرفتم تامولعم انيلإ تلصو دقل

 رصع لبق ثادحأ نم رصم .ىف يرجي ناك ام

 انروصع تقبس ىلا ةرئفلا ىف ىأ ىلوألا ةرسألا

 ةرتفلا هذه ىف رصم نأ الثم هفرعنف . ةيخيراتلا

 اتلدلا ةكلم انه « نيتكامم نم نوكتت تناك

 نيتاه مصاوع ًاضيأ فرعنو « ديعصلا ةكلممو

 : امهادحإ ناتمصاع امهنم لكل ناك ذإ نيتكلمملا

 زكرملا لثمت ىرخألاو + ىسايسلا زكرملا لثمت

 «ناتمصاعلاتيمس ديعصلا ىف . ةكلمملا ف. ىيدلا

 دودح ىف نآلا عقت امتاتلكو ( نحنو و ( بحت »

 + رصقألا ةنيدم نم بونحلا ىلإ « باكلا» ةنيدم

 امهعقومم ( ىل) و ( بد » امهف اتلدلا اتمصاع امأ

 04 اتلدلا برغ ىف ( نيعارفلا لت وه نآلا

 امهيلع نويرصملا قلطأ ام امه ناتكلمملا ناتاه

 لكل ناكو « ؛« سيرو> دابعو ىتكلم مسأ

 ىرصملا ذخأ انه نمو « ناتمصاع انمدق اك امهنم

 « ىتثملاب هدالب ىف مكحلا مظن نيمحاب لك نع ربعي

 « لفسلاو ايلعلا رصم كلم وه نوعرف نأ « دجئف

 وهو ايلعلا رصم ىلإ زمري امهدحأ نيجاتب ىلحتيو
 وهو ىلفسلا رصم ىلإ رحآلاو ٠ ضييألا جاتلا

 كلذ ةمهملا هباقلأ نم ًاضيأ دج مث ء رخألا جاتلا

 زمرلا وهو « باقعلل ًايلاوم هنم لعجي ىذلا بقللا

 يذلا (نابعثلا ىأ ) لصلل مث ايلعلا رصمب صاخلا

 نيفظوملا باقتلأ كانه مث . ىلفسلارصم ىلإ زمري
 < ىلفسلا رصمت وأ ايلعلا رصمب امإ لصتت اهدحن ىلا

 عجريمنأ دبال ىئانثلا مسقتلا اذه نأ ىف كشنال نحنو
 اهيف ةمسقنم رصم تناك ىبلا ةرتفلا كلت ىلإ هلصأ ىف

 .( سيروح دابع » ىتكلمم « نيتكلمملا نيتاه ىلإ
 ىرصملا ناك له : لءاسقن نأ انيلع نآلاو

 روط نم لقتنا نأ ذنم هكاح ةيهولأ ىف دقتعي

 لك تلمش ةكلم ىف داحتتالا روط ىلإ ةيلبقلا ةايحلا

 فرعن ال اننأ عقاولا + رصم ىرطق نم رطق

 فرعن ال اننإ لب «' ةرئفلا هذه نع ليلقلا الإ

 ىلع ةدحولا مايقب تطاحأ ىلا فورظلا ةقيقح

 : (انيم ) س («ىنم» ىلوألا ةرسألا كولم لوأ دي

 ةنيث ىف مكحت تناك ةيوق ةرسأ نأ .فرعن نح
 تفحزف اتلدلا لهأ ةبراحم تمزتعا ىبقلا هجولاب

 ىرطق تدحوو امهم ىق تحجو لامشلا ىلإ
 ى ةمصاع تأشنأو « برحلا قيرط نع ىداولا

 مه نم 10 اتلدلا ضرأب لينلا تلم دنع فنم

 دجال ةلئسأ هذه ؟ مهيضام وه امو ةازغلا ءالؤه

 اذه نم انيلإ تلصو ىلا قئاثولا ىف ةباجإ اهيلع

 « انيم » ناك اذإ فرعن داكنال نحت لب « رصعلا '

 . دعب ايف تأشن ةروطسأ وأ ةيقيقح ةيصخش

 وحن بونحلا نم ثدح يذلا فحزلا كلذ مث

 « وزغ» ةملكه يلع قلطن نأ عيطتسن له « لامثلا

 ؟ ةضيغب ناعم نم ةملكلا هذه لمحت ام لكب
 مث دق (« وزغلا» كلذ ناك اذإ فرعن ال نحن مث

 هذه . نورق ةدع قرغتسا وأ ةريصق ةريف ف

 فدرعن اننأ ريغ « اهنع خيراتلا تمصي ةلئسأ اهلك
 تارتف اوكمبما دق انيم دعب اوتأ نيذلا كولملا نأ

 ةدحولا ناكرأ ديطوتو « مهلكح رعد ىف ةليوط

 + ةلبس مهتمهم نكت لو ؛ بونحلاو لامشلا نيب

 بورحو تاروث نع ةريعبم تانايب انيلإ تلصو ْذِإ
 نيترسألا رصع ىف بونحلاو لاهشلا نيب تثدح

 انلاؤس ىلع ةباجاإلا سملتن انهو . ةيناثلاو ىلوألا

 نييرضملا نأ ول : ىه ةباجإلا هذهو « لوألا
 رصع ذنم ًارشب مكحي ًاهإ مهكلم ىف اوأر دق
 معدل ةديدعلا نورقلا هذه وزغلا جاتحا امل « انيم

 . عرسأ تقو ىف ناب ىنألو ةلحولا ناكرأ

 ةركف اهخيرات لوأ ىف رصم ىف تأشن دقل نذإ

 وه دحاو يكاح اهسأري ةيزكرم ةموكح داجيإ
 هنأيه رشيلا نم ًاناسنإ مكاحلا اذه ناكو « كلملا

 هل



 نوئش ميظنت ىف هتكنحو هشيج ةوقو هتاراصتنا

 « ةماعزلا ىلوتي نأل نيواودلا ءاشنإو دالبلا

 . هدافحأو هئانبأ نيب ةثوروم ةماعز اهلعجي نأ ْوأ
 ىلا لماوعلا ىه اف كلذك رمألا ناك اذإو
 ىلا ةديقعلا كلت قانتعا ىلإ ىرصملاب تعفد

 ىل وديي ؟ رشبلا نيب ركحي ًافإ هكلم نم لعجت
 ىلوألا نيترسآلا كولم اهاقال ىلا باعصلا نأ

 كلت لاوط ًايدام ًاقيقحت ةدحولا قيقحت ىف ةيناثلاو

 تعفد دق « ناترسألا ناتاه اهنشاع ىلا نورقلا

 نكي مل رصم نأب لوقلا ىلإ ةدحولا بامصأب

 نم لجر اهكح

 (« ىلا ( ىوقلا ) هيف لثمتت هلإ وه اهكحم ىذلا

 سيروح » وه . نيرطقلا نم لك ىلع نميبم

 ق تدفن ىذلا رهو ؛« ا هلإ 2 رقصلا

 نكلو اتلدلا نم رخآوأ « ديعصلا

 اسيلعلا رصم ةبر ( تبت » : ناتملإلا هتيصخش

 نم رثكأ لب 4 ىلغسلا سوم ةير ( تيجاو» و

 سمشلا هلإل ىعرشلا نبالا هنأ كلملا ىعدا اذه

 3 مدعو ارط ةخالا مظعا وهو ؛ (عر»

 نوكي نأ نع هسفنب دعابتي نأ كلملا نكمت كلذبو

 نم ءزج ىأل ًابستنم نوكي نأ نعو « رشبلا نم

 كلذبو © رصم ءازجأ

00 

 هجاولا ةجح تفتنا ًاضيأ

 ةركفلا هذه نأ كلش نم سيل . ىلبقلا هجولا ىلإ

 ذصخأو نييرصملا سوفن ىف ةءرقتساو تحج
 سلجي ىذلا نوعرفلا اذه نأ نودقتعي سانلا

 هنكلو « الئاز ًاناسنإ نكي ل رصم شرع ىلع

 « ريبكلا هلإلاب ) ةرات هوفصو دقو « هلإلا وه ناك

 ناك نيتلاخلا اتلك ىو « بيطلا هلإلاب ١ ىرخأو

 . نيدبألا دبأ ىلإ بيسو لزألا ذنم

 وهو « ةلودلا وه ّاخإ هتفصب كلما ناك

 ىلا طويلا لك اهيف عمجتت ىتلا ةيزكرملا ةطقناا

 تناك دقل . دالبلا ىف ركحلا نوئش ث ىلع نميب“
 ًاعضاخخ ناك نونا اذه نكل و نوناقلا ىه هتملك
 ةركفلا كلتل مث « هلإك هتفيظوو ىملإلا ءاضرل
 اهب نونعي هو (« تعام » ةملكب اهنع اوربع ىلا

 « ةحلاصلا ةرادإلا وأ حلاصلا مكحلا ةبيطلا ةفصلا
 ىهو . « ماظنلا) و ( لدعلا) و « قحلا) ىه

 ةباثمب حبصأو ةملآلا ملاع نم عبن يذلا ءىبشلا كلذ
 . ضرألا حطس ىلع اهقلخ ىلا 0 ظنملا
 موي لك اهمدقيو اهبادهأب ثتاسمتي 4 ان تل نإ

 هنأ ىلع سوملم ناهربك ءامسلا 0 ىبلا ةهالل

 .« تعاملا ) دودح قى ةيهلإلا هتفيظو ف مهع تبوني

 ةعيدقلا ةلودلارصع ىف ةموكحلا تنوكت دقل

 ذديفنتىلع نوموقي نيفظوملا نم ةريبك ةعومج نم
 همامأ نولوتسم رهو مهنيعي ىذلا وه . كلملا رماوأ
 هئاض رب نوهرم مهفئاظو ىف مهؤاقبو « هدحو
 دالبلا هيلع ريست ىذلا نوناقلا ناك دقل . ىحلإلا

 ًاقبط 00 ةاضقلا ناكو . كلملا ةملك وه

 تاداعلا نمو قياوسلا نم نيذختم ةيكلملا ةدارإلل

 0 2 0 ميماكحأل ًاساسأ ةيلحا -- و

 لدعلا »و (« ىغلإلا قحلا » ىأ « تعاملا

 كلملا الإ دودح هريسفت عيطتسي ل يللا ( 9

 . هللا

 ةادألا تلعج ةقلطملا ةيزكرملا هذه نإ
 ةادأ ةهدقاا ةلودلا رصع ىف ةصاخيو ةيموكحلا
 كلما ناك املك هنأ ىنعع « ةكسايم ريغ ةوخر
 ةرالاجز رايك ناك « شطبلا ديدش سأبلا ىوق

 نيفظوم الإ اوسيل مكحلا نوئش ىلع نوفرشملا ةلودلا
 اذإذ « هلإلا كلملا نم ىحوب نولمعي نييرادإ
 ناعارتس تيا زك وأ ةيزكرللا ةظلتبلا هذه تقص
 لل ةطلس نع نوديعب مهنأب ءالؤه رعشي ام

 اعلا نع نيلقتسم مهسفنأ رابتعا ىف نوذخأيف

 دع



 كلم 'ىه_ةريغص ةليود مهميلقإ لسعج ىف لب
 تاحفصلا ىلع ضرعتسأ فوسو : مهترسأل

 نيتليوط نيت رثف نابإ رصم ىف ةرادإلا ملأ ةمداقلا

 ةعيدقلا نيتلودلاو تارسألا ةيادب ةرتف ىه امهالوأ

 رخآ ىتح تارسألا ءدب انئم ىأ « ىطسولاو

 ١/٠٠ ىلإ م .ق #* ٠٠0 ) ةرشع ةيناثلا ةرسألا

 رصعلاو ةثيدحلا ةلودلا ةرّتف ىه ةيناثلاو « (م ..ق

 رخخاوأ ىلإ ةرشع ةنماثلا ةرسألا ذنم يأ « رخأتملا

 ه٠ ىلإ 155+ ) نيرشعلاو ةسداسلا ةرسألا

 4 .ق

 سأر ناك هلإلا كلملا نأ :فيك انيأر دقل

 ءاموئش لك ىلع نميهملا اهيف هرمأب مكانا  ةلودلا
 « هل ةلثمملا ريتعت ةيصخش ناطلسلا ىف هيلي ناكو

 هذه تناكو .« ريزولا» ةيصخش اهب ىنعنو

 ءانبأ دحأ ىلإ رمألا لوأ ىف دنست ىربكلا ةفيظولا

 ىلا ةيعاتجالا تازهلا ضعب نكلو « كلملا

 نم ةفيظولا هذه تلعج رصم ى ةيكلملا تباصأ

 ةبارقلا طباور مهطبرت ل نيذلا لاجءرلا ضعب قح

 نيهجولا ءاظعل اسيئر ريزولا ناك . كلملا م

 ىلع ًافرشمو « ةاضقلل ًاريبكو ١ ىرحبلاو لبقلا

 ىنزحم » ىلعو ( لاملا تيب ) ( نيتنازحلا قرادإو

 هنأ اك . 0 كلملا لاغشأ » عيمج ىلع ًافرشمو « لالغلا

 تناك ىلا ةيكلملا تالجسلا ىلع ًافرشم ناك

 دوقعلاو ةيكلملا يسارملاكةماغلا قاروألا ايف ظفحت

 اوناك مهسفنأ ءارزولا نأ ودبيو . اياصولاو

 هذه مهفيظوب وهزلا ناكو مهتاطلسب نوهابتي

 هيف روص صن انيلإ لصو دقلو « مهرودص الع

 ( بتوحوتنم ).وعدملا وهو هناطلس ىدم هبحاص

 كولم دحأ ) « لوألا ترسوئس » كلما ريزو

 : هنإ ًارخافتم ةيف لاق دقلو . (ةرشع ةيئاثلا ةرسألا

 ناكس عيمج نم رثكأ كلملا دنع ابوبحم ناكو

 اذ < كلملا ءاقدصأ نيب ًابوبحتةناك اك « نيرطقلا ,
 نصه ندم ق لوألا .« نيرطقلا ىف ةذفاث ةوطس
 كلملل دحوألا قيدضلا « ةيبنجأألا دالبلا فو

 هيلإ توعتس العلا ناكر ب ليتم هل سل قنلاو
 سانلا ناكو « رهروهظ ةينحنم رصقلا باب دنع

 نيناوقلا نسي ىذلا وهف . هئايض ىف نوحرم ًاعيمح
 تادنئسم ىلع قدصيو مهفئاظو ى سانلا ريو

 « هراجبو ضرألا كلام نيب كلذب لصفيف دودحلا

 ةوخألا نيب فل وت هتاملكو « ني رطقلا ىف قح

 ىلع ًاعلطم ناك . مهيب ىلإ مالس ىف نودوعيف

 قطتيو تاصنإلا نسحيو سفن لك هيفخت ام
 رشلاب مهسفنأ مهمدحن نيذلا لعج ناكو « ةئكحلاب

 ىذلا زؤهو . ًاقرف نودعتري كلملا ىلع بلأتلا وأ

 ودبلا لعجب و ءارحصلا ناكس ماهز ىلع ضبقي

 8عمماعل ةهععمت عجساد )

 صنلا اذه نم حضتي ير ( 85ععمج قر 1, 43: 5

 ني مكب 2 أ نقولا هذه يحلم هيأ
 ىرصملا خيراتلا روصع عيمج ق ةلودلا فئاظو

 .( نيئداع

 . اهنم هيلق ىلإ بحأو بعشلا دنع زعأ وه ام

 نأ بجي ريزولا نأ ميدقلا ىرصملا دقتعا دقل

 »4 تو » ةكحلا بر عف ةكحلا ق ىيواستي

 لجأ نمو . هلإلا اذهل ًاتهاك ريزولا ربتعا كلذلو

 لاوقألاو مكحلا نم ريثكلا سانلا لقانت اذه

 ةنسلأ ىلع تدرو ابنأ اودقتعا ئَبلا ةروثأملا

 : ميداقلا نمزلا ىف ةكحلا اوتوأ نيذلا ءارزولا

 حاتب ١» ناك ةّكح مهرثكأو ءالؤه ربشأ لعلو

 دحأ ( ىبمحاك ١» و ؛« سانوأ » ريزو ( بتوح

 '. ةسداسلا ةرسألا ءارزو

 لاوط . تيقب رصم نإ قيس ؛ايف انلق دقل

 اتلدلا امه « نيرطق ىلإ ةمسقنم ىفوعرفلا رصعلا

 دع وح



 دالبلا تمسقنا دقف ء اذه ريغو « ىبقلا هجولاو
 اهنم اتلدلا صخخ « املقإ وأ ةيرادإ ةقطنم ؛؟ ىلإ

 ناك ىذلا تقولا قو . ٠١ ىلبقلا هجولاو ؟؟

 نميهملا دالبلا ىف ىناثلا لجرلا ةباثع وه .ريزولا هيف
 نيرطقلا نم رطق لك نأ دجن « اهيف ءىش لك ىلع

 ىنعمم « هركح ةقيرط ىف رخآلا نع فلتخا لق
 . ثراوتملايديلقتلا هماظنب ظفتحا دق امهنم الك نأ

 ناك ىلبقلا هجولا نإ « اذه ىلع الثم برضنلو

 مددع غلب ءاظعلا نم ةئيه هنوئش ىلع فرشي

 ىلبقلا هجولا ءامظع » مما ميلع قلطأ « ةرشع

 ءالؤمل ةلئامم ةئيه لباقن مل انثأ نيح ىف ء « ةرشعلا
 هجسولا ءارظع» ناك لاح لك ىلعو .ىرحبلا هجس ولا

 ىلعف رودب مهلك نوموقيال ءالؤه ةرشعلا ليبقلا

 مهنيب نم ناك ذإ ىلبقلا هجولا ىف رومألا ةرادإ ىف

 رابك دحأ لثم لبقلا هجولاب هلمع قلعتي ال نم
 ( ىرحبلا هجولا ىف ) سيلوبويله ف عر ةنهك
 . ُكلإملا دنع هتوظحلس ةئيحلا هذجل مض ىذلا

 ةيمسرلا تارادالاو نيفظوملا نع ةماع ةيلك

 ناك ىلا مظنلا ضرعتسن نأ انلواح اذإو
 ىلا صوصنلا ىلإ أجلن انناف « اهيلع ريسي مكحلا

 باقلألا ةفئاط كلذكو ء رصعلا كلذ انل اهفلخ
 ناردج ىلع اهودلخ ىتلاو نوفظوملا اهلمح ىلا
 هذهو ؛ مماصاصتمخاو مهفئاظو ةددمم مريام

 . ةرادإلاو مكحلا مظن نع ةحضاو ةركف انيطعت

 نميهملا وه ناك « انرشأ نأ قبس امك ريزولاف
 كلذ انل حضتي امك اهلك ةمويكحلا لامعأ ىلع
 تددح ىتلا ةليوطلا ءارزولا باقلأ ةلسلاس نم

 زكرملا ناكو . ةلودلا تارادإ عيمج ىلع مهفارشإ
 ةلودلا رصع ْق ريزولا هنم رشابي ىذلا ىسيئ را

 ةمصاعلا وه « اذه هفارشإ ىطسولاو ةميدقلا

 . كلملا نم ًابيرق نوكي ثيح

 ةيسيئرلا زكارملا دجوت تناك ناكملا اذه قو

 اهنأ ذإ « نآلا ةيلاملا ةرازوب اهببشن نأ انل نكمي

 عمجن ىلا بئارضلا رومأ ىلوتت تناك ىلا ىه
 ةيسيئرلا نزاخا ىف امإ عضوتو دالبلا ءاجننأ نم

 ناكو . ميلاقألا ى ةيعرفلا نزامْخاب امإو ٠ ةمصاعلاب

 كالمألل دادعت ءارجإ مزلتسي بئارضلا ريدقت

 انلدتو . اهريغو ىئاوملاو ىضارألاو لاومألاك
 لوأ ى ىرجي ناك دادعتلا اذه نأ صوصتلا

 ةورثلا دايدزاب نكلو « نيماع لك ةرم رمألا

 هتلواعو «© ىرادإلا ماظنلا روطتو جيردتلاب

 دادعتلا حبصأ « ةورللا لاقتنا وأ دايدزالا اذه عبنت

 مساوم ىف ليلا عافترا نأ اك . ماع لك يرجي
 طايترال كلذو ةرم لك لجسي ناك ناضيفلا

 . ةضورفملا بئارضلا ريدقتب اذه
 ليصاحملا ىلع ضرفت ىلاك ةينيع امإ بئارضلا

 نداعملاو بهذلا نم امإو « تاجتنملا ةيقبو ةيشاملاو
 امأ « لاملا تيب ى ظفحت ةريخألا هذه تناكو

 . ةنوشلا ةرادإ عورف ىف عمجت تناكف ليصاحملا

 كلملا ئظوم نأ ركذن نأ انه بجاولا نمو
 بارشلاو ماعطلاب لب لاملاب نوأفاكي اونوكي م
 حضاولا ءبعلا روصتن نأ انل و . اياطعلاو ءاسكلاو
 ةرادإلا نسح مزاتسي ناك امم تارادإلا هذه ىلع

 هاذه تناكو

 فرصني امو دريام ليجستو رصحو قيقدلا ميظنتلاو

 انل تاظفح دقو « موبي ًامويو « ةعاسب ةعاس

 ةرئانتمللا ىدربلا قار وأ ضعب تالجسلا هذه نم

 تاجتتنملا نم ةنيايتم ةفلتخمم تاتشأ اهيف تلمس ىلا
 . اهريغو ةشمقألاو ليصاحملاو

 ةراضحلا (١؟ ع) 4- م



 . ةيكلملا تاشملا ةرادإ

 نيفظوملا ةأفاكم لبكتي كلملا ن

 ندع فيجب لب ١ دهن اضل هالو

 فيلكت ىلإ ةفاضإلاب ذإ . مهنافو دعب ًاضيأ علمشت

 -  نيفظوملا رباقم ةئيبتو دادعاب ةيكلملا شرولاو لاعلا
 كانه ناك هنأ الإ « كلملا ءاضرب نوعتمتي نيذلا

 قلطي ىلا ةمهملا ةيمسرلا تارادإلا ىدحإ ًاضيأ

 لاو ( بجو ىرحرب ) اهيلع اهتيمست نكحي
 موقت نأ اهنمهم نم ناكو . ؛ كالا تايه ةرادإ »

 زيبك ددسسع رياقم 2 تامدقتلاو نيبارقلا ميلعتب

 ى زايتمالا اذهب نوعتمتي نيذلا « نيفظوملا نم
 ناكو . نيبارقلا ميدقتل ةددحملا ةفلتخما ديعاوملا

 . اهلامعو اهوفظومو ةددعتملا اهعرفأ ةرادإلا هذل

 لاؤشأللا ةرادإ

 الإ فرصني ناك ىرخأ حاون كانهو

 « (تاكر لاغشألا ةرادإ لثم ؛ ىوكحلا طاشناا

 ىلا ةرادإلا كلت

 رايك رياتم صعبو كولملا تامارهأو ةفاتغا

 ةيولطملا ةماعلا لامعألاب قلعتيام كللذكو « نيفظوملا

 تارادإلاو عالسقلاو عرتلاو دودسلا ءءانب لثم

 ٠ كياعملا ءاشنإ ءابخ تلمم

 ىلإ ةدحاو ةرظنو . ةيموكحلا

 ىلع ةلالدلل ىنكتل « نيفظوملا رباقم وأ كولملا

 « ةرادإلا هذه هب موقت تناك ىذلا طاشنلا ىدم

 نوفظوملاو نوسدنهملا هلمحت ىذلا دهحلا ىدمو

 . اهل نوعباتلا لاعلاو

 تامارهأ نم ىّتب ام

 حالسلا ةرادإو تالجلاو تاثعبلا

 نم ةمهم ةيحان تالمحلاو تاثعيلا تناكو

 رصم .تناك دقلف « ىوكحلا طاشنلا ىحاون

 حمطم بيصخلا رضخألا ىداولا ىهو ًامئاد

 صرفلا اوئيحت نيذلا ةازغلا نم مهريغو ودبلا راظنأ

 تالمحلا تناك كلذ ىلعو « اهيلع ةراغإلل

 مهحامج حبكل لسرتو تالاحلا هذه ةهجاومل زهجت
 ىلا تاثعبلا: نإف كلذكو . دالبلا نم مهدرطو

 هريغو بهذلا جارختسال اهلسري لاملا تيب ناك

 تناكف « ةيامحل ةمئاد ةجاح ىف « نداعملا نم

 قرطلا .نيمأتل كيلا نم تاعام أهعم لسرت

 روت ىلعو « ىداولا نع ةديعبلا مجانملا ىف ىلإ ةيدؤملا

 اهمفاحت ىلا صوصنلا نم آرينك دج الثم انيس.

 5 اهداوقو اماضؤور ءاهسأ ةركاذ تاثعبلا هذه

 وأ « ىنوأ هروهشملا فظوملا انل هاور ام نأ اك
 ةسداسلا ةرسألا رصع ىف « رح فومخ و ةلاحرلا

 تماق اموتاثعبلاو تالمحلا هذه نع ةركف انيطعي

 . اهدارفأ نيب دئاسلا ماظنلاو « هب

 لاجر وأ سيلوبلا ًاضيأ انه ىسن نلو

 ةفاتخلا قطانملا ىف نمألا ظفحم نيفلكملا ةطرشلا
 ركذن نأ بسانملا نمو « ةعرفتملا تارادإلا وأ

 اومدخخ .نيذلا ةبونلا لئابق نم ناك مهْنم ًاددع نأ

 تلسرأ ىلا تالمحلا عم اوداثج وأ قرفلا هذه ىف

 باقلأ نيب نمو . دودحلا ىلع تاراغلا دصل
 ةصاخ تارادإ دوجو فرعن نأ عيطتسن نيفظوملا

 ع ًارمأ 1 شيما ريمأ اهيلع 0 ةحلسألاب ١

 تعوم



 قيثوتلاو ليجستلا تارادإ

 ناكف « قيثوتلاو ليجستلا تارادإ نعامأ ..
 اهعيبو كالمألاب ةصاخلا قئاثولا ليجست محم ماظنلا

 هذبم ظفتحت ةصاخ تارادإ ىف اياصولاو اتارشو

 تاسيالملا»و فورظلا فلتمم ابف حضوملا لوصألا
 اياصولا طورشو عيبلاو ءارشلا تايلمعب ةطيحما

 ةلاصلا ىضارألا نم ةدودحملا ةعقرلا تاذ رص

 لوقحلا ةيكلم لوح تاعزانملا رثكت « ةعارزلل

 ىلإ عوجرلا ةرثك رمألا بلطتيو « ىضارألاو

 كالمألا تاحاسم ددحت ىلا ةيلصألا قئاثولا

 ىف اهئوض ىلع لصفلا نكمي ىّتح « اهدودحو
 . تافالتخالاو تانحاشملا اهملإ عوجرلل قئاثولا هذه لع نيعقوملا دوبشلاو

 ىعارز دلب ىو .ام ءىش ةيكلم ىلع فالحل دنع

 ةيكلملا قئاثولا ةرادإ

 قئاثولا ةرادإ ىه ىرخأ ةرادإ كانه نأ ىلع

 « ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع اهلمعو ةيكمملا
 هرماوأو هميسارم كلملا ردصي نأ داتعملا ناك ذإ

 فلتع ديدهت و نيفظوملا رابكو ءارزولا نيعتب
 ءافعإ وأ بئارضلا ضرفو ىوكحلا طاشنلا هجوأ
 + بئارض وأ تامازتلا ىأ نم تائيه وأ صاخشأ

 لسرتو خسنت مث لجست تناك اهلك رماوألا هذهو
 نوفظوملا ريسي ىتح عاذتل ةلودلا ءاحنأ عيمح ىلإ

 ةلودلا رصع نم مسارم ةدع انيدلو . ابله ىلع

 ىوكح ف ظوم ىأ ىلع كلملا اف مرح الثم ةعدقلا

 هلإلا ديعم لثم « ةنيعم دباعم كالمأل ض رعتي نأ

 مره ىلع ةفوقوملا كالمألا وأ « طفق ىف ( نيم »

 ضرف وأ « ةعبارلا ةرسألا نم « ورفنس » كلملا

 دحأ دينجن وأ ءازج ىأ عيقوت وأ بئارض ةيأ

 لب « كالمألا هذه لامع وأ ىظوم وأ ةنهك نم

 ىو . ىوكح مازنلا ىأ نع نيديعب ًامئاد نوقبي

 هريزو رمأي نأ ىلع كلملا صرح مسارملا هذه

 مسارملا هذه ةعاذإ ىلع فارشإلا ىلوتي نأب

 نوكت ىكل دباعملا باوبأ ىلع اهنم خسن عضوو

 نوفرشملا ناكو .ىوكح فظوم لك مامأ ةرهاظ
 ةرادإلا ىظوم ريكأ نم ةرادإلا هذه ىلع

 + ةيموكدلا

 مهتأايظنتو تارادإلا وفظوم

 عضخم تناك ىلا ًاعيبح تارادإلا هذه قو

 ةددعتم فئاوط لمعلاب موقي ريزولا فارشإل
 قاطنو ةبترلا ىف نوتوافتي نيذلا نيفظوملا نم
 نكلو « تايلوئسملاو تاصاصتخالاو لمعلا

 بتاكلا وه ةيموكحلا فئاظولا دامع ناكو . مظنملا

 بعشلا ةماع نم ةقومرملا ةفيظولا كلت « شس و
 اهلغاشل نمضت ةيموكح ةفيظو مهرظن ىف اهنأل.

 رابك طلاخ نأ هل حمستو « ًانومضم ًتباث الخد

 « لاعلا نم ريبك ددع ىلع طلستي نأو نيفظوملا

 : ةموكحلا لثمم وه تاك ةماعلل ةبسنلاب هنأ اك

 لك قى ةبتكلا ءالؤه رشتني نأ ىعيبطلا نمو

 نوفرصي دالبلا ءاحنأ فلتمغ قو ةيموكحلا حلاصملا
 نوددحنو ةلودلا كالمأ نوبقاريو لامعألا

 امنتولجسو بئارضلا نوردقيو « اهمادختسا
 هجوأ ديدحتو اهميظنت نورشابي مث « اهوعمجتو



 ءالؤه مامأ احوتفم ناك لاخلا نأ امك اهفرص
 0 ىتح مهطاشنو مهترادج تابثإل ةبتكلا
 كلذلو . ةريبكلا فئاظولا ىلإ اولصيل اوقرتي نأ

 ةبتكلا ىلع نوفرشملا مث ةبتكلا ءاسؤر كاته ناك

 ضقلا

 « ةك املا ةادألا مظنت نع انملكت اذإو

 كلملا نأ عمو . ءاضقلا ةيحان لفغن نأ نكم الف

 وهو نوناقلا ىه هتملك نأ ىلع هيلإ رظني ناك
 هنأ الإ « ةيهلإلا ةفصلاب عتمتي ىذلا لداعلا ىضاقلا

 « هسفنب ءاضقلا سراع نكي مل ةيلعفلا ةيحانلا نم

 هذه ىف هبقلو ةاضقلا ركأ وه ريزولا ناك لب
 ياتو. و ةانضقلا ربك ريوولا» . اهئاد قه ةيضانلا
 ريزولا باقل ن لص ف عيشوي قتلا« قاف باس
 ريبك بناجم تعتمت ىلا ءاضقلا ةفصب ًازازتعا

 اهف ةددعتملا ماسقألا 00 م حلاصملا لك ىف

 اوأدب رابكلا نيفظوملا ءالؤه لكذأب لوقلا نكميو

 اوعاطتسا ىتحابنم اراقتنا معو نعسا ةفيظوب مهايح
 .تاعطاقم وأ اندم اوم و أ تارادإلا ١ وسرت نأ

 هماظنو ءأ

 رودلا » ريزولا سأر دقو . سانلا مارعحا نم
 مكاحم ىهو « ( ةميظعلا تسلا
 . نآلا انيدل فانئتسالا مكاحمم تناك اعر
 لصفلل نيفظوملا ضعب هنع لكوي كلملا ناكو
 تارادإلا نور نيذلا كئلوأ بناجم اياضقلا ىف
 + وأ ه1 ركن قانلا ودع قر ب ةيايففلا
 تنختا املو» : الئاقةسداسلا ةرسألا رصع نم فظوملا
 رمأ .« شنعا ؛ ةكلملا دض ممرحلا ىف تاءارجإ
 . ( ىدحو ةيضقلل عمتسأل لخدأ نأ كلملا

 ةنيعم ةفص تاذ

 ىناضتلا يتاكلا
 ناك ةلكشم وأ عازن دوجو ةلاح ىت هنأ انك

 ئاضق ةرئاد لكش ىلع نوعمتجم نيفظوم لا ضعب
 ةلاخلا هذه ىفو عازنلا اذه ىف رظنلل « تاجلج »
 ©« شس باس » ٌناضق فظوم دوجو ىغبني
 ةيمقلا لجبل تطل دذخ كفو « ميما

 ع ةاضقلا هررقي امو نيفرطلا رظن ةهجوو ةروظنملا
 نوفرعي نيذلا مه نييئاضقلا نيفظوملا ءالؤه نأ انك
 اياضقلا ةعباتم ةقيرطو اهقيبطت ةقيرطو نذاوقلا
 اهتعباتم نوعيطتسيو ةاضقلا مامأ وأ مكاخنا ْق
 ءالؤه نمو . اذه لك ليجست مث ماكحألا ذيفنتو

 ةيئاضقلا تارادإلا نوكتت تناك نيئاضقلا ةبتكلا

 . اهتاسبالمو اهفورظو ةيحانلا هذه ىظنت ىلا
 ةطرشلا ضعب ىلإ جاتحم ماكحألا ذيفنت ناك املو
 نإذ « رمألا اذه ىف ةوقلا لاعتسا مهنكمي نيذلا
 تارادإلا ىلع نفرشملا تاصاصتخا ناب نم

 تايظنت ضعب ىلع ًاضيأ فارشإلا « ةيئاضقلا

 رادصإ نب نواعتلا قيسنت نمضي ىبح ةطرشلا
 ةسارد نم حضتي ام كلذو . اهذيفنتو ماكحألا
 ةلودلا رصع ىف نيفظوملا رابك ضعب باقلأ
 1 . ةعدقلا

 محلل ةينيدلا ةفصلا

 ةينيدلا ةيحانلا ىه نآلا انل ىبت ىلا ةيحانلاو
 نمزلا رورب عتمت كلملا نأ فورعملاو . مكحلل

 ماظن ديطوت ىف لاعفلا هرثأ هل ناك سيدقتب

 نإف كلذ ىلعو « اهمئاعد تييثتو رصم ىف ةيكلملا
 ىف لثمت دق ةموكحلا تابجاو نم امهم ًابجاو
 رئاعش ةماقإو ًاطإ هرابتعاب كلملا ةدابع مظنت



 ىرخأ ةيحات نمو . هتوم دعب هل ةيرئخلا ةدايغلا
 « نيبارقلا تناك نيفلتخما ةحلالا ةنهك ءاض رإل هنإذ

 كلذكو « ةملالا دياعم عيمح ى كلملا مساب مدقت

 بئارضلا نم ةافعم اك المأو ًاعايض دباعملا حنمت

 حملا حنم ىف كولملا قباست ناكو . كالا رمأب

 ىلع طغضلا ةدايز ىف ًاببس « دباعملل عايضلاو
 ام « ةيكلملا دراوملا ةلق مث نمو « ةماعلا ةنيرحللا
 ةدايزو ةيكلملا فاعضإ ىلإ نمزلا رورم عم ىدأ

 نم ناك اذه نأ ىرئسو . ىلاتلاب ةنهكلا ذوفن

 .ةممدقلا ةلودلا طوقسب ليجعتلا ىلع تلمع ىتلا لماوعلا

 مهتاصاصتخاو اهماكحو ملاقألا ماظن

 اهنع انملكت ىتلا تارادإلا هذه تناك
 لمعلا ىلع فرشت « ةمصاعلا ى ةيزكرم تارادإ

 « دالبلا ءاصتأ فلتخم ىف عرفأ اهو « ةلودلا ىف

 دالبلل ىرادإلا مسقتلا ىلإ انرشأ نأ قبس انتكلو

 . ايلقإ ؛4؟ دوجوو

 اهبف مقم سيئر ىلإ جات ةمصاعلا نع ةديعبلا
 اهرواجت ىلا ىضارألاو اهندم ىف رومألا فيرصتل

 نونوكي « هلبق نم ًاماكح الع نيعي ناك كلملا نإ

 همنا نيلوتسم

 ةرسآلا ىف « نئم » انرخو . نيفظوملا راظنأ حمطم
 مث « ًاطيسب ًافظوم هتايح أدب هنأ فيك ةعبارلا

 نم ردد هناك عيطلازا عاطتسا ىتح جردت

 ىلع هتاذ دح- قف اذه ؛ لديو © ةريبك ةنيدم ١١

 مغرب ةيسيئرلا بصانملل نيفظوملا لوصو ناكمإ
 ةئارولا نأ ىأ « فارشألا ةقبط نم اوسيل مهنأ

 . كلذ ىف اهرود بعلت نكت

 ىحاون فلتخم نوسأري ملاقألا ماكح ناكو

 مهماعف ؛ مهعلاقأ قف ىرادإلا ىوكحلا طاشنلا

 ميلاقألا هذه تناك املو

 ةمهملا ةفيظولا هذه تناكو .

 ىلع لمعلاو « ةلماك بئارضلا عمح ىلع فارشإلا

 . لاملا تيب تامازتلا ةيدأتو « لحخدلا ةدايز

 ةعارزلا لاوحأ نيسحتب ةيانعلا ًاضيأ مهلع ناكو

 « روسحلا ةماقإو ؛ عرللا رفح نم ةمطاقملا ف

 مهفارشإ تحن ناكو .ىرلا لئاسو ريسيت ةرشابمو
 مكاخخا ءاسؤر مهف ؛ ةيئاضقلا ةيحانلا ؛ اضيأ

 كلذلو « ةيلحم ةيئاضق تارادإ نم ام لصتي امو
 ةطإ تناك تعامو ( تعام ةنهك» بقل نودلقتي

 ةنهك ةباثع ءاضقلا رتعي كلذلو « ةلادعلاو قحلا

 ةيقب سأري ؛ ًاضيأ ملقإلا مكاح ناكاق . هل

 ةدوجوم لا ىأ ؛ ةيلحا ةيموكحلا تارادإلا عرفأ

 « اف ةينيدلا ةيحانلا ىلع ًاضيأ فرشيو هميلقإ ىف

 تالمح ى ملاسرإو مهدينجتل دارفألا عم مظنيو

 كلملا رماوأ ىتلتي ناكو . دودحلا ددبني ام دصل

 لمعلاو هتعطاقم ىف انعاذإ ىلوتيو « هميسارمو

 « لاخلا ةعيبطب اذه ق هدعاسيو . اهذيفنت ىلع

 ةقيرط ىلع تارادإلا ىف نيفظوملا نم ريبك ددع
 .ةيسيئرلا تارادإلا ىف ةمصاعلا ف ى رحب ناك امم هيشأ

 اهروطتو ةيزك رملا ةموكسحلاو كلملاب ميلاقألا ماكح ةقالع

 نم لوألا فصتلا ىف نيبتف نأ عيطتسنو

 ملاقألا ماكح ضعب نأ فيك « ةمدقلا ةلودلا

 امنإ اذه ىف مهو + رخآ ىلإ ملقإ نم نولقني اوناك

 ىلعو مهيلع قبطت ىلا كلملا ةبغرل نوعضخم ٠

 كاملا نوعيطي « نيرخآلا نيفظوملا نم

 َُى مهجأو نودؤيو « بناحلا .بوهرملا 0

 لاما تيبل نودرويو « مهميلقإ نوئش ةرادإ
 ةلودلا ىظوم رابك ةيقب ناك اهو . مهدل هبيصن

 م ووو دس



 ًاضيأ ملاقألا ماكح ناك « كلما راوجم نوتفدي

 ميصرحو ٠ اهلع مهقطانم دعب وأ ء اه مهماقإ

 « كلملا ةريقم راوجم مهرباقتم ذوجو ىلع اذه
 مهطبري ىذلا ىوقلا طابرلا ىلع « كش ريغب لدي

 ىلع طابرلا اذه بلغت ىلع ًاضيأ لديو « كلملاب

 مهعلاقأي مهطبرت ةيصخش ىرخأ طباور ةيأ
 رهاظ فعض هيمصىذلا نمزلا رورمب هنأ ريغ

 لقن ىف مهقح اولمعتسي مل نيذلا كولملا ناطلس ىف
 ى اوصخرت لب « الثم ملزع وأ ملاقألا ماكح '

 لعج « مهئابآ زكارم ىف اونيعي نأب مهئانبأل حاملا
 « ةعساو تاطلسب نوعتمتي ماكحلا ءالؤه

 مهتالص ةيوقت ىلع هسفن تقولا ف نوصرحنو
 مهدامعاو « كلملاب مهطابترا ليلقتو « مماعطاقع

 مهقح ىلعو « هنع مهدعب ىلع نيدمتعم « هيلع

 0 .نم را رد قع ملقا 3 ق

 دعاسيو « كلذ ىلع مهدعاسي نأ « كولملا فعض

 اذكهو .. مهتاورث ةدايزو « ميناج ةيوقت ىلع

 نم ةيطارقتسرأ ةئف نمزلا رورع نوكتت تذخأ
 .لالقتسالا ىلع نولمعي نيذلا ملاقألا ماكح
 ةحضاو ترهظ ىلا ةيزكرماللا هذهو . مهتاعطاقع

 ةرسألا كولم رخآ ىناقلا ىبب كلملا رصع ىف

 لاوز ىه « ةحضاو تاريغت اهتيحاص « ةسداسلا

 اهلوحتو :ةكلمملا ككفتو « ايش ةيكلملا ناطلس
 2 تاعطاقم ةدع ىلإ دحاو مكاح اهل ةلود نم

 نأ لغ صرع ال. لقسم رياح انه لك مأرب
 ء ىبم لب «© ةمصاعلا ف و كللملا ةريقم راوجم نفدي

 . هتلئاعو وه ابف نفدي « هميلقإ ىف ةريقم هسفنل

 تناك ىلا 0 ىف ةيزكرملا تعاض كلذبو
 .ةعدقلا ةلودلارصع نم لوألا فصنلا ىف ةحضاو

 ةيوقت اولواحم نأ كولملا ىأر « اذه ءازإو

 ىلبقلا نيهجولا مياقأ ىف ةيزكرملا ةموكحلا ةطلس
 ةسيقبو بئارضلا ةيدأت نكمي ىكل ىرحبلاو
 اذه ناكو . مياقألا ىل [عاةضو رفملا تامازتلالا

 ديعصلا ماس داي + ماع ما نيت قيرط نع

 نم ًاددع نأ وه « كلذ دعب ثدح ام نكلو

 تقو ىف بقللا اذه نولمح اوناك « ملاقألا ماكح

 ريزولا بقل ىلإ بقللا كلذ اودعت لب « دحاو
 بودنم نعت نم ةدئافلا تفتنا كلذبو « ًاضيأ

 رمألا أ فرعا مكااحك ةيزكرملا ةرادإلل
 ضعب اهلختسا ىتلا ةفيظولا هذه ءاغلإ ىلإ ًارمخأ
 ىذ نم رثكأ مهزكارم ةيوقتل ءايوقألا ماكحلا
 ةداعتسسا ىف ةرسألا كولم لشف كلذبو . لبق

 . ةلودلل ىزكرملا مهمكح

 اهميظنتو هنكحلا تاعطاقملا ماكح عاضخإ لوألا تاحمنما ةلواحم

 كولم لوأ لوألا تاحمتمأ ءاج املسنعو

 هناطلس طسي نأ لواح « ةرشع ةيناثلا ةرسألا

 طوقس دعب تلقتسا دق تناك ىلا تاعطاقملا ىلع
 اهمكحو ةعدقلا ةلودلا ةيابن ىف ةيزكرملا ةموكحلا

 هذه نبب عازنلا مسحب نأ لواحو . ءايوقأ ءارمأ

 كلذبو © ديدج نم اهدودح مسريو تاعطاقملا
 ضعب بيرقتب أدب دقو . ةكلمملا ىف ماظنلا دوسي

 عضخم و « هفص ىلإ مهسكي ىح هيلإ ملاقألا ماكح
 ناك ذإ « ًامامت حجني مل هنكلو . ماكحلا ةيقب

 هنأ ىعم . ةوقلا نم ريبك بناج ىلع مبضعب



 عاطقإ ءارمأ ىلإ ملاقألا ءارمأ لوح 5 عاطتسا
 ًامدخ مهنم لعجم نأ عطتسي مل هنكلو « نيصلغ

 ةلودلا رصع نم لوألا فصنلا ىف اوناك اك هل
 ىطسولا ةلودلا رصع ىف ظحالملا نإ لب . ةعدقلا

 ًاعوأت نورك ذي اوناك ةيميلقإلا ةرادإلا فا

 ةقيرط

 ترسونس » كلملا رصع ىف ( ىييمأ » وهو ملاقألا

 * ىنب ىف هتريقم ناردج ىلع انل فصي « لوألا
 لوقي ذإ مكحلا ىف هعبتا ىذلا بولسألا نسح

 ىلاهألا تانب نم ةئبا ىأ عم ةوقلا لمعتسأ مل ىفإ»

 مو « ام لماع ىلع ضبقأ ملو « ةلمرأ ةيأ ملظأ مو

 :. سيئر كانه نكي ملو « ام ًايعار درطأ

 كانه نكي ملو . لمعلا ءاسنثأ هلامع هنم تذخأ

 تلح امدنعو . ىرصع ىف عئاج الو .... ريقف

 د يا يما ميج ترتب ماخاب

 ءايحأ ىلاهألا تيقب ةبأو « ىلامثلا ىتح ىبونحلا

 « دحاو عئاج يب ايفل

 خبرأتلا راوج ىلإ ملقإلا ربمأ مكح ىبس بسحم
 نأ انتكمي راصتخابو . كلملا مكح ىسل عيتملا

 رصع ىف ةيطارق و ريبلا ةموكحلا نم لوحتلا ظحالن

 رفع. "ةيطاطقإ ةموكح ىلإ ةعدقلا" ةلوللا
 . ىطسولا ةلودلا

 مقالا م
 « ةجوزملا تيطعأ امك ةلمرألا تيطعأ دقو

 نأ نكمملا نم سيلو . « ريغصلا ىلع مظعلا رثأو

 ةقيرطلاب ًاقح راس دق اذه ىنيمأ ناك له فرعن

 هذه نأ انه مهملا رمآلا نأ الإ ؟ال مأ اهددحم ىتلا
 ى اهقنتعي ميدقلا ىرصملا ناك ىتلا ةركفلا ىه
 بولسأو ملقإلل لداعلا ركانلا نع تقولا كلذ

 لب « ًائيش هسفنل ذخأي وأ قرسي ال هنأو « هكح

 لعلو . طالبلل اهلك تاداريإلاو بئارضلا ملسي

 ىضوفلا رصع نع نويرصملا هركذي امث ةيقب اذه ىف

 ماكح نأ فيكو ؛ ىطسولا ةلودلا قبس ىذلا

 رصعلا كلذ ىف ,هاوه قفو نوفرصتي اوناك ملاقآلا

 . ةيزكرم ةموكح دوجو نمو ماظنلا نم الخ ىذلا

 ةعدقلا ةلودلا نع ىطسولا ةلودلا ىف ةرادإلا مظن تاقالتخا

 رصع ىف ةرادإلا ماظن نبب فالتخالا نع امأ

 هانرك ذام ريغ - ةعدقلا ةلودلا نع ىطسولا ةلودلا

 ىدعتي ال طيسب هنإف - ةيعاطقإلا .ىلإ لوحتلا نم
 نيح ىف « طقف فئاظولا ءامسأ ضعبل تا رييغت

 ءىثلا نأ ىلع . وه اك هرهوج ىف ماظنلا قب

 ةريغصلا بصانملا ىوذ نيفظوملا ةريك وه ظحالملا

 ما عيمج ُْق مهراشتناو مهترصأ دايدزاو

 قاروأ ضعب انتلصو رصغلا اذه نمو ةموكحلا

 نزاخلا نم ىتويلا كالهتسألا اه لجسملا ىدربا

 نم .قاروأ ضعب انيدل انك . اهم ىتويلا لمعلا وأ

 نيذلا نييبونلا ددع اهيف بتكذإ « ابنم ةروص وأ
 روبعلا نم ضرغلاو « موي دعب ًاموي دودحلا اوربع
 فظوملا ماها ىدم ىلع لدي اذهو . ةراجتتلل هنأو

 هلمح ىلع هترباثمو ءىش لك لسيجستب ىرصملا

 ماها ىلع كلذ لدي . ةقئاف ةيانع مظنتلاب هتيانعو

 دالسبلا ءاحنأ عيمح ىف نيفظوم عضوب ةموكحلا

 .هيلع فارشإلاو ىبوكملاماظنلاةبق ةبقارةبيرقلاو « ةديعبلا
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 ىوقلا لخدلا ةدايز ىلع ةموكحلا لمع

 ىلع اهلامعأ ىف ريست نكت مل ةموكحلا نأ ىلع

 لب. « طقف ةداتعملا لامعألا ىف رارمتسالا ةسايس

 ناكمإلا ردق ىلع وقلا لخدلا ةدايز لواحت تناك

 عيراشم ةماقإ وأ « ةعارزلل ىضارألا حالصتساب

 ةرسألا كولم ضعب هماقأ ام كلذ نمو . ىرلل

 ءاج ىح « ناضيفلا هايم ىف

 عيراشملا هذه لك أف ثلاثلا تاحمتمأ كلملا

 نيرشعو ةعبس هلوط غلب ءاملا زجحيل طئاح ةماقإب
 تززع ةعارزلل ةعساش تاحاسم أيه كلذبو « اليم

 ةلاحرلا صرح دقو . تقولا كلذ ىف دالبلا ءارث

 نأ ىلع « دعب ايف رصم اوراز نيذلا نويئانويلا
 لدت ىلا ميراشملا هذه اودهاش مهنأ انل اوركذي

 ةرشع ةيناثلا 5 4 3 3 ا

 ىلا ةعارللاو « اف لذي ىذلا دهحلا ىدم ىلع

 لامعألا هذه نمو : ثويرصملا نوسدنهملا ام رهشأ
 نأ حجري ىذلا عساشلا بحرلا ىبما اضيأ ةماعلا
 ىسيئرلا زكرملاك ه ريتعاو هانب دق ثلاثلا تاحمنمأ

 قيرخالا ةلافولا نمد دقو: اهلك رطل ةرادقلا
 ددعتو هعاستاو ىنيملا اذه ةماخض نم نامورلاو

 : هيلع اوقلطأ مهنإ ىتح هئامنأو هتالاصو هماسقأ
 تلمعتسا ىلا ةينانويلا ةملكلا ىهو « «تنرباللا»

 عسنملا ىبملا ىلع ةلالدلل ىادقلا نانويلا ريطاسأ ىف

 فرعي نأ هيف لخد نمل نكمب ال ىذلا بعشتملا
 . جورخلا ليبس

 عالقلا ةماقإو دودحلا نيمأت

 مهأ نم المع ناك رصم دودح نيمأت نأ ام

 ةيناثلا ةرسألا كولم ىنب دقو . ةموكحلا لامعأ

 امهانب ناتللا ناتعلقلا اهربشأو « عالقلا ةرشع

 ةمق دنع لينلا ىفض ىلع ثلاثلا « ترسونس »

 . ىناثلا لدنحلا نم بونحلا ىلإ نتيلاحلا ةنمشو

 اهمخضأو ةيرصملا عالقلا .ظعأن م ةنخم ةعلق تناكو
 ةرشع ةيناثلا ةرسآلا كولمل اقحانأ امبنأ عقاولاو

 هذه نم اتلصو دق . نوكسلاو مالسلا نم ةرئف

 نوفظوملا ناك ىلا ىدرلا قاروأ ضعب ةعلقلا

 نيذلا نييبوتلا ددع ًايموي ابف نولجسي ابم نوميقملا
 تناكو . ةراجتلا ضرغل الامث دودحلا اوزاتجا

 ىح ةمصاعلا لإ لسرتل خسنت تالجسلا هذه

 . دودحلا ىلع تاكرحت نم ىرجي ام يك احلا فرعي

 ةطقن كانه تناك اتلدلا قرش ىف هنأ امك

 ىداوىهو « ودعلا اهم برستي نأ ىشخم فعض

 دنع نم قرشلا نم ىدؤي ىذلا تاليمطلا

 نصح ىبب كلانهو . اتلدلا بلق ىلإ ةرملا تاريحبلا

 درل ديش ىذلا ( مك احلا رادج» : وه ا

 دنحلا نأ « ىحونس ٠ انثدحم ىذلاو نيويسألا

 .هحطس ىلع نم ودعلا نوبقاريو هيف نوميقي اوناك
 دهج ىلع ةحضاو ةلدأ ًاضيأ كانه نأ ىلع

 ةياعرو نونفلاب ضوبللا ىف ةطسوتملا ةلودلا ةموكح

 ىرخألا ىحاونلاب ةيانعلا كلذكو « نتنائفلا

 . ةيداصتقالاو ةيعامجالا مظنلاب ةقلعتملا

 بناجأ ماكح روهظو « ىتاثلا لالحمضالا رصع ىق كحلا ماظن روهدت
 ىتلا ةرثفلا أدبت ىطسولا ةلودلا رصع ءاهتتابو

 « « ىناثلا لالحمضالا رصع » : مسا اهلع قلطن

 2 بارطض الاةسي رق رصم هيف تعقو ىذلا رصعلاك لذ

 قةسيبع ارظفتحا كولم شرعلا ىلوت نأ دعب ذإ

 انس اة احح



 نم ددع راظنأ حمطم شرعلا حبصأ « ةيكلملا

 مكح ىف قحلا مهسفنأل أوعدا نيذلا صاخشألا

 نم ريبك ددع ءاهسأ انيدل دجن لعفلابو . دالبلا

 ةرتف ىغقي نأ مدحأل ايمي نكي مل نيذلا كولملا
 هفلخع نم دج ام ناعرس لب * شرعلا ىلع ةليوط
 نوبصني اوناك مهم ًاددع نإ لب « هلم لحيل
 ليلد غلبأ اذه درعا

 . دالبلا تع ىل ! ىضوفلا ىلع

 مجاهب بصاغل لاحم ا عستي فورظلا هذه فو

 دن انثإف كلذلو « اهباع هسفت ضرفي وأ دالبلا

 ةملك همسا لبق عضي ةرتفلا هذه ماكح دحأ نأ
 اذه لثم نأش نم ناكو « ىو ىأ ( ىسحن )

 مدعو ذئتقو دالبلا لمش ىذلا كلكفتلا اذهو كلملا

 رطيسيو هترمإ تحن اهلك دالبلا عمج رك اح دوجو
 اهم لومعملا مظنلا لكب ثادحألا حبطت نأ « اهلع

 < ةيميظنتلاو ةيداصتقالاو ةيعامجالا ىحاونلا ف

 مث « عفترتو بئارضلا دادزت لاوحألا هذه قو

 شرعلا ءايعدأو نفظوملا مهن عبشتل ماظن ريغب ىبجت

 ىلاتلابو « مهضارغأل لوصولا ىف مهدعاسي نمو
 ةعارزلاب قلعتيام ةصاخغو « ةيميظنتلا ةيحانلا لمهت

 ىنابملا مدهتو « تاونقلا مدرتو « روسحلا رابنتف
 حالصإلاب م ةيزكرم ةوق دجن نأ نود ةماعلا

 هذه حانح حبكتو ماظنلا ىعرت وأ ةنايصلاو

 نمو . مكحلاو ةروثلل ىعست ىتلا ةبراضتملا ىوقلا

 ًاراثآ ةريفلا هذهل دجن الأ ء كلذك رمألاو ىعيبطلا

 ةرهازلا روصعلا تاموكح اهفلخت ىثلا كلتك

 ماظنلا فشتسن نأ اهئارو نم عيطتسن ىلا ىرخألا

 ةايحلل ةريسملاو « ةرطيسملا ةوقلاو دالبلا ىلع دئاسلا
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 : ايعيبط ! ريس

 ثوب رصم ءارمأ اهكح رصم نم ءازجأ ضعل كرب سوسكسملا حا

 نيذلا  ىدوسكملا دج نأ نذإ بجع الف

 ةغئاس ةمقل دالبلا  ةرئفلا كلت ىف رصم أومحاه

 اوءاج مارقأ مه سوسكملا ءالؤهو . ةلهس ةسيرفو
 ءرلا نيكرات اتلدلا بلغأب اورقتساو قرشلا نم

 مل مهنأ اك . هلكحم ةيرصم ةرسأل اهنم ىنرغلا

 اورطضا امتِإو « هلك ديعصلا اولتحي نأ اوعيطتسي

 نيرصم ءارمأل هنم ىلعألا ءزحلا اوكرتي نأ ىلإ
 ءالؤه رقتسا انذكهو . ءالولا طرش ىلع هنومكح

 اتلدلا قرش ىف مهتمصاع نم نوح رصمب ةازغلا

 ةموددعم نوكت د داكت رصم ىف سوسكه لا راثآو

 مكحلا رظأ نع ءىوث ىأ صالختسا اهعم نكمل

 تبملا الا نيرملا زاماعبلا 3 مهنأ تباثلا ناكنإو

 ءاسمأب اومست مهب ملعلا عم اذه « ةوسقلاو

 انث تظفح دقو ©« نييرصملا كولم ةيقبك ةيرصم

 سوسكملا رصع فصت ىلا ةرخأت لا صوصنلا ضعب
 ل بيرو ةوسقو ملظ هلك « ملغم رصع هنأ ىلع

 ةيرصملا ةبروطاربمإلا مايقو :سوعكمشا درط

 اوريصي نأ اوعيطتسي مل ديعصلا لهأ نكلو

 ل سوسكملا مكح نأ ذإ « نيبصاغلا ىلع اليوط
 ءالؤه ةيهاركلاو ضعبلا الإ مهسوفن ىف كرت

 ةيرخلا نوضرفيو هالبلا نوالتحي نيذلا ءالخدلا

 ريرحتلا ةوعد ءايحإ ىلع ًاثعاب اذه ناكو . ابلع

 ةبيط كولم ةكرخلا هذه عزتو . بناجألا درطو
 نيذلا ءالؤه « ةرشع ةعباسلا ةرسألا رخاوأ ْق

 « مهئاول تحن بونحلا ءارمأ ةيقب عمج اوعاطتسا

 مسا نا مه



 ."رصم اوورحف لامغلا وحن اوفحزي نأ اوعاظتسإو
 ” كللا ةدايشب رصتنملا شيجلا راسو 04 ىلطسولا

 اورصاح ىتح ةرشع ةنماثلا ةرسألا سسؤم سمحأ

 اورصتناو اتادلا قرش ىف مهتتصاع ىف سوسكملا

 نأ سمأ كللملل ةعفاد رصنلا ةوشن تناكو . مهلع

 5 ع مهرصاحبو رصم دوذح جراخ مهقعتي

 نيطسلف بونج ىف « نهوراش » ةدلب ىف مراد
 . عضو كلذبو . اهلع ىلوتسا' ىح ماوعأ ةثالث
 ةيرصملا ةيووطارمإلا حرص ىف ةنبل لوأ كلملا اذه

 :مهق 168٠١ ماع ىلاوح ةثيدحلا ةلودلا رصع ىف

 رشع ةنماثلا ةرسآألا ىف ةموكحلل ةيركسعلا ةغيصلا

 راصتتالا م قوذت نأ دعب ىرصملا نكلو

 « اهنونفل ًابرو « ًابردم راصو ؛ بورحلا ىف
 ىلا دالبلا ءارث فرعو « برحلا مئانغ ىأرو

 « ةرفا ولا ةورتلاب هيلع دوعتو اهعضم نأ نك كف

 عسوتلا ىف ةبغرلا هتكلمو «ىركسع رايت ىف عفدنا

 نوفهاتي ن ني رثكلا لعج ام ةليوط ةدمل تاحوتفلاو

 نم طقف سيل « ةيركسعلا ةمدخلاب قاحتلالا ىلع
 ءايرثأ نم لب « ةطسوتملا ةقبطلاو بعشلا ةماع

 « ىدألا زكرملا مهاوهبتسا نيذلا ةلودلا ءارمأو

 امل ةلثمأ انيأر ىلا تافاكملاو باقلألاو بترلاك

 « تبخن نب سمأ »وأ « انابأ نب سمحأ » هاور ايف

 مادقإلاو ةعاجشلاب تمستا ىلا لامعألا نع

 . زئاوجو ةناكمو راخف نم اهءارج نم لانامو

 ىرصملا بعشلا ةايح ىف ديدحلا لماعلا اذهو

 رصع ىف ةموكحلا نيولت ىف ديعبلا هرثأ هل ناك
 تحبصأف « ىركسع نولب ةرشع ةماثلا ةرسألا

 ىلع رييك لسح ىلإ دهتعت ةيركسع ةلود ةلودلا

 درت ىتلا ايادهاو ىزتلاو « جراخلا ى اهتاحوتف

 ناكو 04 بوذحلاو لامع 1 ىف اهكالمأ ن 0 ًاعابت

 سأر كلملف « كاذ ذإ لوألا زكرملا ةيدنجلل

 مدقتي ىذلا وهو « شيخا دئاق وه ناكات ءةلودلا

 نايحأ ىف سأري ىذلا وهو « ودعلا وزغل شويحلا
 نايحألا ١ نضعي:ى هنإإ لبد ةيبريطلا لاخلا ةريثك

 مهططختو 3 ىبرحلا سلما ءاقعأ ىأر فلاح

 مهعنقيو 2 قئويطا تاكرحتو « ةكرعملا رسل
 2 هرمأ ىلع هتبلغو ةرغ ىلع ودعلا تذخأ ةطخم

 ةعاجشلاو رلظنلا ةعطقنملا ةأرحسا نم هب تمسنا امو

 مدسقت نيح نوعرفلا هب فصتا ىذلا مادقإلاو

 . ةكرعملا هذه

 ةيروطارمإلا مايق ىلع ةيترتملا تاعبتلا ةهجاومل ةيلخادلا ةلودلا ظن فييكك

 لعجت نأ « فورظلا هذه نأش نم ناكو

 ةيداصتقالاو ةيعايجالا اهلاوحأ فيكت ةلودلا

 ىلعو « تاورغلا ىلع ةبترملا تاعبتلا ةهجاوم
 ةلودلا نصع نم ءادتبا مظنم تبث شيج دوجو
 ةبئيدملا ةلودلا قبس امف شيلا ناكو . ةئيدحلا

 فؤرظلا ةهجاومل ةجانلا تقو دنجم  روصع نم
 هرتشت « ةييدأت ةلمح وأ جراما نم ةورغل ةئراطلا
 كلذ دعب دوعت ىبلا تاعطاقملا امنوكت قرف ابق

 نكسلو . فرح وأ ةعارز نم ةداتعملا اهلامعأل
 رصعع نوكتي مل فورعملا هانعم تباثلا شيحلا

 . ةرشع ةئماثلا ةرسألا رصع نم الإ

 ىف ةغلابلا ةيمهألا وذ ىناثلا :لماعلا ناكو

 ةرسألل ىداصتقالاو ىعاّمجالاو ىسايسلا نيوكتلا
 سمأ اهم ماق ىلا تاوطخلا وه. ةرشع ةنماثلا
 ةيروطارنمالا ساسأ عضي نأ عاطتسا بح « لوألا

 نيذلا مخ ” اهكولتو .ةبيط نأ ملعن نحف . ةيرصملا

 تشن 1 دس



 دقو ؛ سوسكهلا درطل .ريرسحتلا ةيار اوعفر
 نكلو . اقألا ماكحل ضعي م
 ىف لوخدلل دادعتسا ىلع نكي مل رخآلا ضعبلا
 ءارمألا ءالؤه نواعت مدع لظ اعر لب « ةكرعللا
 سوسكشطأ درط ىبتنا نأ دعب ىتح لوألا سمأ عم

 ا م ل
 رصتنا نأ دعبو .كلملا مهعمس نيذلا راوثلا ضعي

 لمع امإ « عاطقإلا ماظن ءاقب حمسي مل سمأ
 اهمضو ءالبنلا كالمأ عيمح ىلع ذاوحتسالا ىلع

 0 ىطسولا رصمل هحتف ناك اعرو . جاتلا كالعأل
 كمت ىف قحا هاطعأ دق « سوسكحلا نمز اتلدلا مث

 ءارمأ ةيكلع فارتعالا مدعو « .ىضارألا هذه

 . اهنم هنوكح اوناكامل ملاقألا

 كاملا دي ىف ةوقلاو ةورثلاو ةطل لا زيكححرت

 ةيساسألا ةدعاقلا هذه نإف ؛ اذه ىلعو
 ةنماثلا ةرسآلا رصع ىف مكحلا ماظنل ةئدحتسملا

 ةطلسلا زيكرت ىه « ةماه ةجيتن اهل ناك « ةرشع

 فرصتي نوعرفلا دب ف ًايلعف ازيكرت ةوقلاو ةرللاو
 رصم نايك ىف ديعبلا هرثأ اذهل ناكو . 00

 كلملا دعاس هاجتالا اذه نأ ذإ . تقولا اذه ىف

 نأ عاطتسا « نوم ,ظنم ىوق شيج دادعإ ىلع
 ى لوألا زكرملا تاذ اهلعجبو رصم كالمأ عسوي
 ًامناق ملاقألا ماكح ماظن لظ ولو . ىملاعلا طيخلا
 هريثي امو : دهحلا تتشتو ةوقلا تبتفت نم كاذ ذإ

 ةيطارقتس 5

 ةلودلا رابك دحأ ظفتحا نأ ثدح ام اذإف

 عقاولا ف نكي مل كلذ نإف ءالثم ملقإلا ريمأ بقلب
 نيموكح نفظوم لكلا حبصأ ذإ « بقللا ىدعتي

 تارسألا صضعب زيمت تناك ىلا ةيطارقتسرألا نأ انك

 تحسفأ دق « لولا وأ ةعدقلا ةلودلا ىف

 نيذلا نييكسلملا نيفظوملا نم ةقطل نآلا لاما
 ىرادإلا ماظنلا ىف ةيلاع تاجرد ىلإ اولصو
 ايادملاب كلما مهأفاكو ركسعلا ةيحانلا وأ

 ةيطارقتسرألا نأ ىأ ةددعتملا حملا ميبلع قدغأو

 دمتعت ةديدج- ةيطا رقتسزأ تحبصأ امنإ : كاذ ذإ

 ناكدقلو . ةميدسقلا سسألل ةرياغم ساسأ ىلع

 ثلاثلا سمتحم لثم عاطتسا امل « تاتحاشم نم

 ٠ دالبلا ءادعأ هب بهري مظنم شيج ةنس لك جرخنأ
 اقألا ىف ةمك اح تارسأ دجنال اننإف اذهلو

 ةيزكرماللا كلتل رثأ الو « ءاشت اك ابف فرصتت
 ةلونلا شع را نأ .ةفمتلا نق تناك قا
 ةلودلا ىفو ؛ لوألا لالحمضالا رصعو ةعدقلا

 ليت قالا لاليعبفالا نوفر هل كسلا

 عبتت ةيوق ةيزكرم ةموكح دالبلا ىلع ترطيس
 اهتاهاجتال ًاعيح دالبلا عضختو « ًاعباث ًاماظن

 . اهيناوقو

 ةديدج

 طابسفلا لوألا سمحأ ءقاكي نأ ىعيبطلا نم

 « ًانسح ءالب ريرحتلا بورح ى هعم !ولبأ نيذلا

 م اذه نكلو « هداهج ىف هودعاس نمم مهريغ وأ
 اهلك ىضارألا تلاز اف « ىوقلا نازم ىف رثؤ

 ناكذإو « ةفورعم ةرسأ ىأل سيلو جاتلل ةعبات

 مهضارأ نم ءزج» نع دعب ايف اولزاتن دق كولملا
 «دعب ايف ىرس انك دباعملل مهتاورثو مهكالمأو

 + كلملا ضرأ ضرألاف ؛ كلذ ادع ايف نكلو

 لاو ردسقت ةيرض ريظن نيحالفلا اهرجؤي

 .. ليصاعملا نم ةئاملا ف نيرشع

 وم حل



 تاعامجلاو دارفأال ىصخشلا نايكلاو ةلودلل ةيداصتقالا ةسايسلا
 ىعارز دلب ىف هاجنالا اذه نأش نم ناكو

 ىلا ةقبطلا مهو « نيحالفلا لعجم نأ ؛ رص

 نوحبصي « بعشلا نم مظعألا داوسلا عمجت

 « قوقح مل « « ةيعاّمجا ةفيظو » نودؤي مهنأك
 عيراشم ءىيبم نأ ةلودلا ىلعف . تابجاو مهلعو

 ىدؤيو دصحو عرزي نأ حالفلا نكع ىح ىرلا
 ةبيرضك ةبتكلا هل هددحم ىذلا بيصنلا ةياهلا ىف

 سارح ا مهعمو ًاهئاد نوفوطب ءالؤه ناكو . هيلع
 لمهأ اذإو . تاجتنملاو لالغلا عسمجل لاعلاو

 ضرألا نإف « ملل ةاطعملا ضرأألا ةعارز نوحالفلا

 , ةيكارشالا نم عون اذه قو . مهريغل ىطغت

 . « هجوملا داصتقالا ماظن ) ءاملعلا هيمس ةحضاولا

 اذه ناكو . اهريدقتو ةلودلا ةباقرل عضخم ىذلاو

 فردا باعصأو عانصلا فئاوط ىلع ًاضيأ قبطني

 صوصنلا نم ريثك نم اذه حضتي اه ًاضيأ لاعلاو

 ةلانهف . ةثيدحلا ةلودلا رصع نم انل تظفح ىلا

 هيلع لاعلا وأ عانصلا نم ةعومحم لكل سيئر
 فوشكلا بسح مهم بولطملا مهجاتنإ ملسي نأ

 تناكو « ةلوكسملا تاهحلا ىلإ ةقد لكب دعت ىلا
 ءاذغ نم ةعومحما هذه مزاي ام هل فرصت ةلودلا
 . مزاولو بارشو

 دوجو عم « اذهك ىداصتقا ىعامجا ماظنو

 : نييساسأ نلماع لإ جاتحم « ددعلا ربك شيج

 ىحاون لك لوانتي ؛ ددحم .ظنم ىرادإ ماظن الأ

 دارفألا ددعتم ربك وكح زاهج. ىناثلاو « ةايحلا

 ماظنلا اذه قيبطت رشابي نأ عيطتسي تاعومحماو
 ىوكحلا طاشنلا اهلمشي ىلا ىحاونلا ىف ىرادإلا

 ةيروطاريمإلا فارطأ ىف كلذكو رصم ءاحنأ عيمح ىف
 ةرسأألا كولم اهنوك ىِبلا فارطألا ةيمارتملا ةعساولا

 كلذو « ةثيدحلا ةلودلا رصع ةيقبو ةرشع ةنماثلا

 ةبقارم كلذكو « عيمجلل قوقحلا ءاطعإ ناضل

 اذه نآلا لوانتتسو . مبلع ةضورفملا تابجاولا

 حرشلاب ماظنلا

 ريزولا ةدعاسمب ىىوكحلا لمعلا ىف ًايلعف كلملا كارتشا

 كلملل تلعج اهانض رعتسا ىتلا لماوعلا هذه
 ةوق اهعم هئوانتال ةلودلا ىلع ةقلطملا ةطلبلا

 تابارطضا وأ ملاقألا ماكح نم ةيداعم ةيلخاد

 سيئرلا وه حبصأ كلذبو . جراخلا ف هشيج ف
 بيصنب ةموكحلا لامعأ ى كرتشي ةلودلل ىلعفلا

 ىرادإلا ماظنلا ىلع فرشملا وهو ريزولاف . رفاو

 ريسو « دالبلا لاوحأ موي لك حابص هيلع ض رغي
 « هيأر بلطتت ىلا تالكشملاو « ىنوكحلا لمعلا

 « لاما تيب ىلع فرشملا رود ىتأي كلذ دغبو
 ثيح «نآلا اندسنع ةيلاملا ريزو هباشي ىذلا هو

 ابني كلذبو « هلامعأ نع هريراقت كلملل مدقي
 نمألا ةلاح نيصخشلا نيذه نم فرعي نأ كلملل

 : اخ اوثي ةيوكدلا ةانيحلا نيمو © ةلخاذلا
 بئارضلاو « ةيلاملا ةيحانلا مث « ءاضقلا كلذكو
 كلملا نأ ىلع . ةموكحلا تافورصمو ىزحلاو

 هتاوزغو ةيبرحلا هلابعأ راوجم رخآ ءبع هيلع ناك
 مجاتملاو رجاخخلا دقفت وه « لامشلاو 507
 امف رابالا رفحل ءارحصلا ىف ةذقمملا قرطلا وأ

 ضان كناقلا قالا فلا كيوب افااقب دو
 رومألا عضو لفكيل دالبلا ءاحتأ دقفت هيلع ناك
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 ةاقلم تاعبتلا هذه لكو ىعيبطلا نمو . اهبءاصن ق

 اك « دحاو ريزوب سيل نيعتسو نأ هقتاع لع

 ىح بونملا ىصقأ نم ةدتمملا ةقطنملا لع ةبيط َّى

 سيلوبويله ىف مقملا ىناثلاضرشيو « الامش طويسأ

 . طويسأ ىح ًابونج ديعصلاو ىرحبلا هجولا ىلع

 لكي ناك « نيمسق ىلإ ةلودلل ممسقتلا اذه بناجبو

 ندملا نم ًاددع ابنم ىلا مع قطانملا نم هدع مسق

 ناكو « ةيعارز ضرأو ىرق نم اب طيح امو

 مظنتلا بسح ىريخأل ةهج نم فلتخم مسقتلا اذه

 (ةدمحإ وأ ( فقر شم) هءازجأ نم رلو 2 ىوكحلا

 نيتوافتملا نييموكحلا نيفظوملا نم هأوس نم وأ

 هيف ىعاري ناك امك لذو « تايلوئسملاو تاج ردلا ىف

 بئارضلا ةيابج مظنتو ةيموكحلا ةرادإلا ليبست
 ةدايزو ىوكحلا طاشنلا هجوأ ىلع فرصلاو

 ىئرخأ لماوع هيف لخدتت نأ نود : لخدلا

 . ةيسايس

 ىلع هفارشإ ىف كلملا ىلاتلا صخشلا ناكو

 نأ نآلا لواحتسو « ريزولا وه ىبوكحلا طاشنلا

 صوصنلا انل اتروظأ اك هتابجاوو هلمع ض رعتسن

 ىلع انل تلظفح ىلا روصلا كلذكو « ةيرصملا

 ةثيدحلا ةلودلا رصع نم ءارزولا رباقم ناردج

 ىذلا © « عر م خر» ىمسملا ريزولا ةصاخمو

 عقتو « ةرشع ةنماثلا ةرسألا رصع ى ةرازولا ىلوت

 . رصقألا ةنيدمل ىلرغلا ربلا ىف هتريقم

 ىلع فرشملا موي لك حابص ريزولا لباقي
 كلذ دعبو « ىمويلا هريرقت مدقي ىذلا لاملا تيب

 هلمع ناكم ىف ىويلا هطاشن ءادتباب هنم نذإلا ذخأي

 نأ بجع الو . تارادإلاو نزاملا هرمأب حيتفتف

 ريدكلا فظوملا اذه موي لك حابص ريزولا لباقي
 « ةيلاملا ىحاوتلاو لخدلا ىلع هفارشإ عساو عم

 ثلاثلا سمتوحن ريزو ( عر امم خر » ناك دقو

 اهيابج دعومو اهنيكو بئارضلا ىلع فرشي
 فرشملا عم لاملا نوئش ربدتي نأ ًامئاد لواحنو

 ىلع لخدلا عيزوت نكمب ثيحم لاملا تيب ىلع

 كلذ ىلعو « ةموكحلا نم ةبولطملا فرصلا هجوأ

 ًاريرقت نييلخا نيفظوملا نم رظتني ناك ريزولا نإف

 ًاريرقتو « ةنملا لؤصف نم لصف لك لوأ ىف
 ةرظتنمللا رومألا نع لب لامعألا ريس نع ًايربش

 ىلع لوأب الوأ كلملا علطي نأ هرولي نكع ىتح
 . ةلودلا ةلاح

 ًامياد لينلا بوسنم عافترا نع غليي ناكانك

 ىضارألا نم عزوي نأ نكمي ام ريرقت ىنستي ىح
 ىلا بئارضلا ةينك ىلاتلابو « هايملا ابملإ لصت ىلا
 ىتالع كانه تناعذ] + اهدعومو ضرغس
 لوقجي نم هلالمألاب ماوس قيف# لالا كيب
 نأ دب ال ناكو « اهاوس امو قئادحو لزانمو

 ًاقفو اهليدعت نكع ىنح اهوانتي ربيغت لك لجسي
 . فورطلل

 بئارضلا هذه ىلت ىلع فرشي ريزولا ناكو

 ىلاو فئاظولا ىلع ةضورفملا ىرخألا بئارضلاو
 « ةضفلاو بهذلاب امإو « ةينيع عقدت امإ تناك

 ةيجراخلاراطقألا ىزج ىبلت ىلع هفارشإ نع الضف

 هده ةبقارم هسوعرم ىلوتي نيح ىف . رصم ةعباتلا

 ف كلوأب الوأ امنولجسيو ىزحلاو بئارضلا

 هود
 ب ريزولا اهسأري ناك ىلا ءاضقلا ىحاون امأ
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 ةعدسقلا ةلؤدلا ىرصع ىف لاخلا هيلع ناك انك
 . ةميظعلا اهتيمهأ ا تلظ دقف - ىطسولا ةلودلاو

 نم ًابناج « عر ى خر » ةريقم رظانم تلعب دقو
 نيبقرتم اهجراخ ى سانلا فطصي ريزولا ةعاق

 اوضرعيلريزولا مامأ ًادحاو ًادحاو اولخديل مهرود
 ريزولل ىواكشلا عفرت نأ ىغبني ناكو . مهءاياكش

 . ًانيعتسم اهشقانم ىف ريزولا أدبي ذئنيحو « ةبوتكم

 عجري همامأ تبتر تافلم ىف ةبوتكملا نيناوقلاب
 هلوح نمو « ةراشتسالا وأ دكأتلا دارأ املك ابلإ

 ىحاوتب تولصتملا نوفظوملاوأ هوراشتسم .سلجم
 ةعساولا تاطلسلا مغرب ريزولل نكي ملو . ءاضقلا

 امئإو ء هل ىءارتي ام بسح هماكحأ ردصي نأ

 ةيفيكو تالاح لا فلتخع ظنت نيناوق كانه تناك
 هذه نإ لب . فورظ نم اهسبالب امو اف لصفلا

 اعبت لمعلاب هسفن ريزولا مزلت تناك نيناوقلا

 ةمدقملا ىوكشلا تناك نإف « عوضوم ماظنل

 ,يددح دقف « الثم ضرأ ىلع عازنب قلعتت ريزولل
 لالخ ىف امف همكح ريزولا ردصي نأ نوناقلا

 عوضوم ضرألا تناكنإ اذه « مايأ ةثالث

 ضرألا تناكنإ امأ . ريزولا زكرم ةبيط ىف عازنلا

 « ةمصاعلا نع ًاديعب الثم لايثلا وأ بونحلا ىف

 ىبح نيربش غلبت ةلهع ريزولل نوناقلا حمس دقف
 عيطتسيل ريزولا ناك امو .رمألا ثحبي نأ عيطتسي

 اذإ الإ هيلع ةضورعملا تالاحلا ىف ًاعيرس تيب نأ

 عوجرلا عيطتسي مظنم لماكا فيشرأ و كانه ناك

 اذه ناكو . ةيولطملا تامولعملاب هده آعيرس هيلإ
 لكب لوأبالوأ غلبي ناك ريزولا نأ ذإ « عقاولا وه
 تقو نم أرطت ىلا تارييغتلابو دالبلا ق ثدحنام“

 تناك اياصولاو ةلودلا قئاثو نأ اك «رخآلا
 لحارمو اياضقلا نأ اك « ريزولا ةعاق ق لجست

 دوهشلاو مكحلاو نيف رطلا رظن تاهجوو « اهنحم -
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 نم ريزولا ةعاق تناكو . هيدل لجست اهلك تناك
 ملاقألا قئاثو نم ًاخسن مضت «© ىرخأ ةيحان

 دوقعلاو ىضارألا دودو تايكلملاب تالحو
 نأ ريزولا ةعاق وفظوم عيطتسي ىتح ء تاكرتلاو

 ةددعتملا تاعوضوملا نع ةيفاكلا تامولعملاب هودع

 . ثحبلل ضرعت ىلا تاعزانملاو تافالتشالاو

 ىواكشلاو تابلطلا مدقت نأ ًاضيأ نوناقلا مح دقو

 « ريزولا ةعاق قيرط نع ةبوتكم كلملل ةعوفرملا
 مظنتلا ىلع ًايلعف رطيسي نأ ريزولل ايم كلذبو

 . ةمضاعلا ىف ءاضقلل ىرادإلا

 ريزولا فارشإ تحن ةيئاضقلا سلاحا تلظو
 لع فيرشملاوه لواقع لبق نم اهرمأ ناكاك

 بونحلا ةرشع نأ اك « ىربكلا ةتسلا تويبلا

 نع ناري سلع ءاسضعأ اوحبصأ ءارظعلا
 رومأ نوناقلا اب مظن ىلا ةلزاسرلا هفحب لكي
 « ةلوفكم ةاواسملاو الوفكم لدعلا حبصأ ءاضقلا

 دنع ةداعلا ف ترج دقو . ريزولا فارشإ تحن

 , تايلعتلاب كلملا هههعتي نأ ريزولا بيصنت
 ةاياحماو زيحتلا نم هرذحت اهلكو ء تابجوتلاو

 ةيئاسنإلاو ةمحرلاو ةهازبلاو لعل هيلع نفر فتو
 نم لماعي نأ هيلع بجيف « هلإلا هضغبي زيحتلاف
 الأو « ديعبلاك بيرقلاو « هفرعي ال 5

 بج لب « ناسنإ ىأ نم قح هجو نودب بضغي
 + ىلل نم مهترح وع م نباتا فوخ نركيتأ

 هيفظوم نم هريزو رذحم نأ ىسنيل كلملا نكي مو

 ةوشرلا ىلع اوأرجتيل هب مهتالص نولغتسي دق نيذلا
 :نإو « لاكشألا نم رخآ لكشب اهولغتسيل وأ
 هسفن تقولا ىف هريزو هركذي كلملا ىأ « ناك
 ًارديل ةوسقلاب مهفرعي نم ةلماعم ىف ةالاغملا مدعب

 لماعي نأ هرمأيو مل هتاباحم ىف تابشلا هسفن نع
 . ةاواسملاو لدعلاب مهلك سانلا
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 ىف قحلا عضت ىلا ءىدابملا هذه تناك
 « ةاواسملاو فاصنإلاو لدعلاب رمأتو « هباصن

 اهقبطي نأ ريزولا ىلع ىغبني ىلا ءىدابملا ىهو
 نفظوملا ةيقب اهقبطي نأ ىغبني امك « هترئاد ىف :

 . رطقلا تاهج ةيقب ىف ءاضقلا نوسراع نيذلا

 نيفظوملل ىرخأ ةهج نم نوناقلا حمس دقو

 ضرعي اهف رظنلل رئاود وأ سلام دقعب نييرادإلا
 ميسلحت اكو . تانحاشمو تاعزانم وأ اياضق نم

 شقانيو نياعيل ةمبرحلا ناكم ىلإ ًانايحأ لقتني اذه

 ًاطوش اذه ىف ريسيل هنإ لب « موصخلاو نيمرحا

 نيمرخخا نم بلطي سلخما ناك ام ا ريثك ذإ ًاديعب

 مامأ هوفرتقا ام اوديعي نأ نآلا تدع

 ةميرجلا اوددح نأ اوعيطتسي ىتح ءاضعألا نيعأ

 0 ةرئادلا تاسلج رضاحم تفصو دقو . باقعلاو

 رخاوأ ىرباقملا تاقرس ى قيقحتلاب الإ دهع ىلا

 دقو  ةسلج لك ىف رودي ناكام « ةثيدحلا ةلودلا

 ةلئسألا تركذو - اهتاسلج ضعب ريزولا سأر

 تاوطحلا مث : اهلع مهتاباجإو صوصلل ةهجوملا

 « اوفرثعيو مهراكنإ نع نع اولدعي ىبح تنخنا ىلا

 صوصلالا عم رباقملا ىلإ ةرئادلا هذه لاقتنا 5

 نأ صل لكل كري ناكو . ةقرس لك نم ققحتلا

 ةهجوملا مهلا راثت مث « هسفن نع عفادي وأ فرعي

 ددحم وأ هتحاس أريتف رمآلا ةقيقح رهظت ىح هيلإ

 عدجو « برضلاب أدبت ةفلتخم تابوقعب هيلع
 ىف مادعإلاب ىبتنتو « نذألا عطقو « فنألا

 كلملا دض ةرماؤملاك « ىمظعلا ةنايحلا تالاح

 بنذملا لأسي نأ ىلع صني نوناقلا ناكو . الثم

 ىلع نايحألا ضعب ف قدصي نأ كلما لعو

 . ماكحألا هذه

 ةيحانل قيقدلا مظنتلا اذه نأ ىف كلش نم امو

 ىدم ىلع لدي ءاضقلا ىهو مك كيلا ىح ىحاون مهأ نم

 ةيحان تيظح كلذل ًاعبتو « هدومح مدعو هروطت

 ىذلا « ريزولا بناج نم ةيلعفلا ةياعرلاب ءاضقلا
 . امن الداع صوصنلا هفصت انك نوكي نأ ىغبني
 ؟صاخ ًابكرم هفرصت تحن نوناقلا عضو دقو
 ىكل هققطنم ءاحنأ ىف وأ دالبلا ءاحنأ ىف لقنتيل
 . ًايلعف ًاطاشن هطاشن سراع

 ىلع فارشإلا ريزولل مكحلا مظنت أيه دقو
 فرشي ىذلا وهف . ةلودلا ىف ةمهم ىرخأ حاون

 ةيبرخلا ةيحانلا عضخم ام سارحلاو سيلوبلا ىلع
 ى ةدوجوملا تايماحلا رومأ نيف ًاضيأ هفارشإل
 رماوألا ابلإ ردصت هنمو « رصمل ةعباتلا دالبلا

 نوصخلاو عالقلا هلسارت اك« كلملا اهم هرمأب ىلا
 ودعلا تاكرحن نم هارت اعو رارمتساب اهريراقتب

 ةيرحبلل ةبسنلاب لاما ناك كلذكو « هرماوأ رظننتو
 . شيحلا نم ًاعزج اهرابتعاب ًاضيأ

 الضف فرشي « عر ىب خر » ريزولا ناكو

 ىلعو نومآ هلإلا دبعم كالمأ ىلع هلك كلذ نع
 فارشإ لمش اذكهو . ًاضيأ نيرخآلا ةملالا دباعم
 انركذ نإو . مكحلا ةفلتخما ىحاوتلا مظعم ريزولا
 « موي لك حابص كلا لباقي ناك هنأ لبق نم

 نئاوقلا قفو ةفلتخلا ىحاونلا هذه ريسي هنأ ىأ

 ْ فال ية رمابتام وو

 شيجلا داوقو نيفظوملا رابكح

 | نم ىساسألا رصنعلا اذه بناج لإ
 ركأ نم نورتتعي نورخآ نوفظوم كانه ناك

 ىذذلا ةيونلا دالب مكاج مهنمو  ةلودلا لاجر

 « شوك مكاح كلملا نبا »بقل ًائاد ذختي
 لمح نأ هل تحمس ةريبك ةلزنع عتمتي ناكو

 ىلإ كلا وثوعيم ًاضيأ كانه ناكو . بقللا اذه

 م



 قذأو بقل لمح نم مهنمو « ةيبنجألا دالبلا

 شيحلا داوق ركذن نأ انه ىسنن نأو . « كلما

 ةناكم مل تفاك دسقف « ةي رحبلاو ةيربلا هتاوقب

 صوصنلا صرح نم مثرلا ىلع مهو « ةقويرم
 ةوقب ناك رصنلا نأ ىلإ ًامئاد ريشت نأ ىلع ةيمس رلا

 رصنلا تزرحأ ىلا ةقئافلا هتعاجشي ديشتو كلملا

 ورك ذ مهرباقم ىف ًاصوصن مهتيحان نم اولعم دقف

 تافاكملاو ايادهاو كلملا عم اوبراح فيك اف

 ىلا باقلألا ةلسلس نمو . مبلع اهقدغأ ىتلا

 اي راق ىلإ هكا اجا يع كي

 و ىف شيخلاب نيعتست تناك ةلودلا نأ ىلع

 . ىرادإلا طاشنلا ىحاونو ةيندملا لامعألا ف ملسلا

 ىلا ةيركسعلا ةغبصلا ىلإ انرشأ نأ انل قبس دقو

 ةرشع ةنماثلا ةرسألا رصع ىف ةايحلا اهم تغبطصا

 ةرادإلا يسارا سابا ب عمو

 تالمحلا ددع نأ حجرملا نمو . ىوكحلا زاهجلل

 دوجو بلطتي ناك « اهيومتو شويحلا ةفيبتو

 اع مايقلل ىوكحلا زاهحلا ىف نييركسعلا ءالؤه

 . لامعأ نم شيحلا هبلطتي

 لي نأ كراعملا نيدايم ىف ةداعلا ترج دقو

 دئاقب بقلي ناكو هدهع ىلو شيلا ىلع كلملا

 هتناكم ددحت ىتلا ىرخألا باقلألا ةيقب عم شيلا

 وهو . ( كلملا نمع نع ةحورملا لماح ) : لثم

 ام ًاريثك ؛ ةلودلا ىف باقلألا عفرأ نم بقل

 راوجب ةرغص ةحورم الماح رظانملا هب هتروص

 2 رصم هيلع تراس ىذلا مظنتلا امأ . هدلاو

 تعاطتسا ىذلاو ةثيدحلا ةلودلا رصع ىف ابشيج

 « ىرخألا كلاملا شويج ىلع ةبلغلا هب زرحت نأ

 سيسمر دهع ق ثدح انك قلايف ىلإ هميسقتب ناكف

 نوكتي هشيج ناك ذإ

 . ةطلآلا دحأ مسا لك ىلع قلطأ قلايف ةعبرأ نم

 لك ىمستت ايارسلا نم ددع نم قليف لكن وكتيو

 ام صاخ ىلع قايف لكلو « صاخ مساب ةيريم
 . نيزاتمملا طابضلا دحأ هلمح

 . شداق ةكرعم نابإ ىناثلا

 ىرصملا مكحلل ةيجراخلا ةيسايسلا تاقالعلا روطت

 نويرصملا ابضاخن ىلا ةيبرجلا كراعملا نأ ىلع

 ةيدنجألا بوعشلا نوف رعي. ماع مفوض راع

 لودلا نيب تاقالعلا نومهفيو « رثكأ ةفرعم

 نويرصملا فلاحتنأ ناكف « « عقاول اولا س اسأ ىلع ةفلتخما

 ةلتك داجبإل كلذو « مدقلا ىناقيملا بعش عم

 ماوقألا كتلوأ « نييثيحلا هجو ىف فقت ةكسام

 رصم كالمأو ايروس نوددب كاذ ذِإ اوذخنأ نيذلا

 عم ةددعب كرامتي نع تيفاغتبا قب مكلو

 اوريغي نأ ةيلودلا فورظلا مهترطضا نيثيحلا

 نكمي ام ىلع ةلظفاحما اولواحو « مهتسايس نم

 ملل ةعضاخلا تايالولا نم هيلع ءاقبإلا

 ةدهاعم لوأ ىهو نييرصملا عم ةدهاعم دقعب كلذو

 رولطت وه انهاه انينعي ىذلاو . خيراتلا اهفرع

 ذإ ةيلودلا ةسايسلا ذئتفو رصم ةموكح مهف

 دض نيثيحما دالب نع عافدلاب رصم تدهعت

 انه ظحالن اننأ اك ٠ سكعلاب سكعلاو اهمحاهم

 صتخم ايف ةيئودلا تاقالعلا مهف ى ؟روطت ًاضيأ
 ىلع ةدهامعملا تصن ذإ « ةيلخادلا مكح ا مظنب

 نم بناجألا لك اياعر ةلماعم ىف ةنيعم طورش

 حمست الأب كلذو رخآلا بناحلا ىلإ هنم نوبره

 نيرافلا ءالؤه لثم ءاقبإب بناج ىأ ةموكح

 ىغبني لب مهدلب ةموكح دض لدعلاب ل عابتلاوأ

 مهدلب ىلإ مهداعاب ردابت نأ

 نإو « نيرافلا ءالؤه لثم نأ صوصنلا هذه. ىلإ

 فيضأ مع ناكو .

 مجاب احا



 لع انساتا مآ الإ ميلع ًاضوبقم اوديعأ
 « ةعونتملا تابوقعلا مهلع عصقوت وأ مهم رج

 هؤاسنو هسشيب رمدي الو همرج ىلع بساح ال.»
 هنذأ الو هانيع هل فلتت الو لستتي الو هدالوأو

 مهفلا اذه نإ لب « ام ةريرج ىأب مهنيالو هف الو

 مظنت ىف نيتموكحلا نيب نواعتلا ةسايسل ديدحلا
 ةيعش انيأر 1 غلب ةيلخأ دلاو ةيج راخلا| امملامعأ

 ه1 1 رم را 1

 بوبحلاب ىألم ةنيفس نيثيحلا ةموكح ىلإ تلسرأف
 . اهدلب ىف ةجاحلا ةهجاوم ىلع اهدعاسنل

 مكحلا ةينيدلا ةفصلا

 نم ةمهم ةيحان ثحبلاب نآلا لوانتنس

 ةينيدلا ةفصلا ىهو ةممدقلا رصم ف مكحلا ىحاون

 صاخ ءىش ىف دقتعت ةايبق لك نأ فورعملاو

 اذه ناكو . هنم تءاج ىذلا لصألا هنأ ىلع

 كلذ هبشأ ام وأ تابن وأ ناويح ىف لثمتي ء ىلا

 ةديقعلا هذه ترثأ دقو ( مطوطلا » هيلع قلطيو

 اوناك ذإ ؛« ةليبقلا دارفأ ةايح ىف ًارببك ًارثأت

 مهلصأ وه « مهمطوط رقصلا نأ الثم ن 00

 هذهو . طوطلل دسجت الإ وهام مهتليبق سيئر نأو

 ىلع ريبك دح ىلإ دعاست تناك « ةينيدلا ةماعزلا

 تلظو « ةليبقلا دارفأ نيب ممعزلا زكرم ديطوت

 مكحلا رصانع نم ًامهم ًارصنع
 ةدحوم ةلود رصم تحبصأ امدنع دعب امفو

 را هاير دك در ويعلم يت

 شرعلا ىلوتل ةيفاكلا ةوقلا مهن

 0 مهلهؤت ا هلا ةيقحألا وأ

 . ًاذالمو آدنس اهف اودجيل ةيحانلا هذه ىلإ

 ارو نم نودجي ال

 0 ا ًارارم اذه ثدح

 ةسماخلا ةرسألا كولم هيلع مدقأ ام وه كلذل لوألا

 حلطصاةيدرب انتلصو ذإ ؛ ةميدقلا ةلودلا رصع َّق

 7 ءدوعوم "هوو راكتسو ةيدرب مسأب اهنيمستى لع

 نم لئاوألا كولملا دلوم ةصق انل ىكحت

 « عيد هللل ءانبأ مهنأ فيكو ةسماخلا :ةرشألا

 تربح

 ىف ندعاس ىثاللا نه تالا نأو ٠ سمشلا هلإ

 هذه نأ دقتعملاو . ناجيتل لا مل ن نأيهو مهتدالو

 ذإ « شرعلل مهئاقترا ريرتتل الإ بتكت مل ةصقلا
 سيلو + سمشلا ةدابع ةنهك ر ابك نم الصأ اوناك

 هذه تررحخت دقو . هيف ىعرش قح نم م : 5 ل 8 نم 1

 (توسشتح# ةكلملا تروص ذإ « ةيناث ةرم ةصقل

 كيعم ميسأب فورعملا ىزتملا اهديعم ناردج ىلع
: --0 

 نيت ًاروص رصقألل ىبرغلا ريلا ف ىرحبلا ريدل

 هلال قم ةملع هنأ نأ كيكواو: ىلال ا ءاهبلوم
 نأ دصق نع دارأ دق هنأ فيكو « هسفن نومآ

 لسشم ىلإ ةأرما ىهو ( توسشتح ١ اجت ن

 ىلع اهاياعر ةقفاوم نمضت ىكل ةقيرطلا هذه

 ةيروطارسمإلا هلإ نومآ هلإلل بستنت ةكلم اهلوبق

 كلملا راس دقو . ةكلم هسفنب اهصن دق ماد أم

 هبسن عاجرإ نم لاونملا اذه ىلع ثلاثلا بتحنمأ

 !! نم ناك دقو « رصم شرع هتنبا ىلوتت
3 

 مدعو هزكرم فعض ضوعب ىح ةرشابم هلإلل
 مدك ًاسدقم ًآصلاخ ًايرصم نكي مل ىذلا همد ءاقث

 ملهمأ نأ ذإ 3 مألاو بألا نع نييعرشلا كولملا

 اذهو . ةيناتيم ةريمأ امنإو ةيرصم ةكلم نكت

 تاك ع نيعم صخش مكح لوبقب بعشلا عانقإ

 ةنهك ةأناكم ىهو « ةيمتح ةجييتن هبقعت نأ دبال

 اولفكتو ةينيدلا صصقلا هذه اوأيه نيذلا هلإلا

 ةراضحلا خيرات (؟ ع)5م



 , اونمؤيو ساثلا اهاربل دباعملا ناردج ىلع ابشقنب
 .. ةيالولا ف هتيعرش وأ مكحلا ىف كلملا اذه ةيقحأب

 بناج ىلإ لد لماعلا اذه ذخأ اذكهو

 ةلودلا رصع ىف دباعملا تاورث دايدزا ىف هريغ

 نم ناك دقو « ةنهكلا ذوفن دايدزا ىو « ةثيدحلا

 داقعملا ناك نأ هترزآ ىلا ىرخألا لماوعلا مهأ

 « ابف رصتنا ةوزغ لكدعب دباعملا كلملا بم ن نأ

 ىذلا هلإلا لضفب ًافارتعا « تابهو ةربك ًاكدلمأ

 بوعشلا ءامسأو كراعملا تذخأو . رصنلا هل بهو
 دياعملا ناردج نم ةعساو تاحاسم المت ةموزهملا

 بابرألا ىضرو هتاراصتناو هتعاجشو كلاملا دجمت
 1 ب م نع « هيلع

 وئش ىف ربك رود ةنهكلا ماو « ًاديور

 ا ناك كلملا نأ اكو « ةلودلا

 نأ كلك هم شلك مه رب ركأ ًانهاكو

 مث نييارقلا مدسفتو مهتدابع تابجاوب

 تابجاو كانه تناك اذكهو . ةينيدلا تالافتحالا

 . ةينيدلا نوئشل ا ءازإ ةموكحلا ام مزتلت

 ةسائرو

 « مكحلا ىف مهريثأت وأ ةنهكلا ةوسق نأ ىلع

 كلملا ةناكمل ًاعبت رخآل تقو نم توافتي ناك

 الثم ؛« عر ى خر » ريزولا دهع ىف . هئارزوو
 هنزاخمو هكالمأو نومآ دباعم ىلع فارشإلا ناك

 ذخأ نيح ىف . ربكأ نهاك دوجو مغرب هدي تحت

 لءابشتب ةنهكلاو دياعملا ىلع ةموكحلا فارشإ

 دادزيو « مهتاورث دادزتو « كلذ دعب ًاثيشف ًائيش

 هعم رطضا ىذلا دحلا ىلإ مكحلا َْق مهلخدت

 ىبيو نومآ هلإلا رقم ةسبيط كتي نأ نوتانخأ
 ا يل

 000 م 56 ملا ديحوتلا ةوعد

 رمتسا مث .:ةلودللا ملظعأ ًاطإ ولا هلإلا ةدابع
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 * شرعل .ولصي نأ اوعاطتما وح دياي مهذوفت
 . لوتب تأدب ىلا نب هيرشعلا و ةيداحلا ةرسألا دهع

 . نم ناكو . نومآ ةنهك ربك « روحن رح ١ كلما
 .ةدايز مكحلل ةينيدلا ةفصلا تديازت نأ كلذ ءارج

 . ةحضاو

 رخاوأ ق مكحلا عوضخ ىلع لدأ سيلو

 هتنهكو ىبيدلا نومآ ذوفنل ةثيدحلا ةلودلا رصع
 سيراه ) ةيدرب و انل تظفح ىلا م ءاوقلا نم

 _ تابه ركاذت ىلا ( ومنو 2ةهوتطانو ىركلا

 اهك”المأ ردقت انلعجم امم دباعملل ثلاثلا سيسمر
 ٠١٠ نع الضف « ةعرزاملا ىضارألا ! ىلاوحم
 ةيشاملا نم سأر نويلم فصنو ديبعلا نم فالآ

 ى ةنيدم ١59 كلذكو « ةريبك ةنيفس 88و

 ةعيبطبكالمألا هذه ناكو . شوكو ايروسو رصم

 .ةنهكلاو لاعلاو نيفظوم لا نم لفاح شيج لاخلا
 عسقاولا نأ ىلع ةلودلا لخاد ةلود اونوك نيذلا
 ىف ةنهكلا ةطلسل عضخت نكت مل كلملا ةطلس نأ

 ةكرح كلذ نمو . ةمواقمو حافك دعب الإ امرصع

 ىلإ هئاعدو نوتاسنخأ ام ىدان ىلا حالصإلا

 ئرخألا ةملآلا ةيقب نود طقف دحاو هلاب فارتعالا

 نضتحا نوتانخأ كللملا نأ نم مغرلا ىلعو . ًاعيمح

 رسبتت مل ءالؤه نأ الإ « هتتهكو نونآ ههإ
 .نومآ ةنهكل ةبسنلاب لاخلا ناك امك « ايلعلا ةملكلا

 دؤيو . هسفن نوتانخأل نوتآ ةدابع تلظ امنإو
 © [نيهذم نوتانخأ ةوعد ىف ىري نأ ءاملعلا ضعب

 عيمج عمج نأ هفده نم ناك ًاديدج ًايسايس

 ىف هسفن رصم بعش عم رصمل ةعضاخ ا بوعشلا

 ا نافده ال ناك هتوعد نأ ىأ . ةدحاو ةديقع

 هذه طيرملإ نايدؤي  ىيدافدهو ىبايسفده

 ةوعدلا هذه نأ ىلع , نوتانخأ مكح تحن بوعشلا
 '+ اهحتابص توع تتام ذإ« اليوط ءاقبلا ها

 4 مدهع لبق ةيلع :تناك ام ىلإ عاضوألا تداعو



 ىنجألا رشثأتلا ىه « نآلا ةيقابلا ةطقنلاو

 ىوكحلا زاهجلا ىف حضاولا هرثأ ظحالن .ىنذلا

 . ةثيدحلا ةلودلا رصع قف

 تذأ « ةثيدحلا ةلودلا رصع لئاوأ ذنف .

 دعبف . رصم ىلإ برستت ةيينجألا رضانغلا .ضعب
 « ةرشع ةنماثلا ةرسألا ةيادب ىف ريرحتلا بورح

 نم ناك « ًاحضاو ًايبرح ًاهاجتا نويرصملا هجتا
 ناكو « ةعساو ةيروطارسمإ مل تنوكت نأ هجئناتن

 ةيروطا و همالا هذه ةانب دحأ كلاثا سمو حتل

 هعم بحطصي نأ ىهو « رظنلا ةديعب ةسايس
 مهريخت نيذلا ءارمألا ءانبأ هبورح نم هتدوع دنع
 مهقبتسي مث « هل ةعضاخلا تايالولا ىلع ًاماكح

 لمع دقو « مهئابآ ءالو اهب نمضي ةنيهرك رصع
 ةيرصم ةئيب ف راغصلا ءارمألا ءالؤه ىل رثي نأ ىلع

 اوفلخم نأ اهف مل نكم نقلل سلا ارهابي نأ لإ

 نل نييرصم فصن ةالو نمضي ذئنيحو ممءابآ

 هذه نأ ىف كلش نم امو . ةعاطلا اصع هيلع اوّمشي

 اهلهأ نم ءارمأب ةعباتلا دالبلا مكح ىف ةميكحلاةسارسلا

 لدت « ةيبرتلاو لويلاىرصم اوناكن إو : الصأ

 أدب دقف « لاح ةيأىلعو بوعشلا ةيلقعل ديعب مهفىلع
 . تقولا اذه نم ىرصملا طالبلا ف ىنجألا رشاثلا

 قيرط نع ءاج « ىوقألا رثأشلا نأ رغ

 رصعلا كلذ ىف ةنعارفلا أدتبا ىلا تارهاصملا

 جوزتي مهضعب ذخأ ذإ « ايسآ بوعش عم اهنودقعي
 نك ءالؤهو ؛ تاينابتم وأ تايروس تاريمآ نم

 ٠ «نيشاوحو نيس راوج نهعفو ىرصملا طالبلل نتتأي
 دادزي ذخأو ًاحضاو ىنجألا ريثأتلا رهظ مث نمو

 بناجألا ءاقرألاب نونيعتسي هلل ؤه أدب اميح احوضو
 تاريمألا حم اوعاجوأ ءبورخلا ىف ورسأ نيذلا

 دتشا هنكلو « رمآلا لوأ قف طيس, اذه أدب دقو

 ةلودلل ىركسحملا زاهجلا ىف ىنجألا ريثأتلا 2

 ربك ددع ءامسأب ص روصلنلا انتدمأ ثيحب ىوقو

 بصانم نولوتي بناجألا ءاقرألا نيفظوملا نم

 مهتمدخ مكحم ىرصملا كلما مييلع دمتعيو ةيلاع
 «ودود» وعدملاوه ناك ءالؤل لاثم ربخ لعلو . هل

 مهفي ىذلاو نوتانخأ طالب ىف ةفورعملا ةناكملا وذ

 « نوتانخأب ةديطولا هتلص ةنراعلا لت لئاسر نم
 حلاصل لمعي ناك هنأ هنم مشي ىذلا ىيقحلا هرودو

 لاثمأ ذوفن ءارج نم ناك دقو . هتدلج ءانبأ

 رصع ىق ةيرصملا كالمألا تلءاضت نأ ء « ودود »

 لغلغتل ناكو . ابف ىرصملا ذوفنلا صلقتو نوتانخأ

 حورلا نع فلتخت ىلا ةديدحلا ةيبنجألا حورلا

 ةرسأآلا رصع لوأ ىف ةحضاولا ةيلصألا ةيرصملا

 ةلعتشملا ةوذحلا تذخأ ذإ «حضاو رثأ ةرشع ةنماثلا

 . ًاكيشف ًائيش رتفت ةيرصملا ةيروطارمإلا تنب ىللا
 هرثأ هل ناكر خآ ًايبنجأ [رصنع لانه نأ ىلع

 دونحلا وهو الأ ؛ ىوكحلا زاهلا قف لاعفلا

 نم كانهف مهم ةعومجم الاثم انئش اذإو . ةقزترملا
 دق اوناكو « راحبلا بوعش مساب خيراتلا مهفرع
 دودح ىلع نورغي اوذخأو « ايبيل ضرأ اولزن

 ًارارم كلذ اولواح دقو « اهريسخخ نوغبي رصم

 ثلاثلا سيسمر مهلع رصتنا ىتح ىودج نود

 ًايملس الوخد رصم اولخدي نأ كلذ دعب اورثآن
 ةقرترم ًادونج شيلا ىف اولمعي نأو « تافارز ف

 ىلا سانجألا ةسيقبو « نادرشلا نم مطانمأ عم

 ءالؤه غلب دقو . مهلبق نم لمعلا رص تأحل

 1٠١# ةرم تاذ ةيرصملا شويحلا دحأ ى ةقزترملا
 لل مهعم نييرصملا دونحلا ددع ناك اميِب ىدتج

 . بسحف ىدنج

 ةقرترملا ءالؤه حبصي نأ ىعيبطلا نم ناكو

 ىحاونلا ضعب ىلع طلستت ةريسطخ ةوق دعب ايف
 م عق

 مس ا انس



 .اذكهو « ًاربك ًاباسح ماكحلا ال بسو « دالبلا ف :٠

 مهتوق تذخأ دقف « ايبيل نم اودفو نم رمأ ناك

 ةيلاعلا بصانملا مهضعب ىلوتيو ؛ ًائيشف ًائيش دادزت
 نأ ًارخآ اوعاطتسا ىتح وكحلا زاهجلا ىف

 قيرشعلاو ةنييئالا ةرسألا رضع ىف البا وكف

 . داليملا لبق 545 ىلاوح

 رصم ىف مكحلا ماظن ضارعتسا دعب ًاريخأو

 عقاو نم أشن دق هنأ انل حضتي « هروطتو ةمدقلا

 اهتعيبطل هتمءالم ىلع لمع دق هنأو ءرصم ىف ةايحلا

 ةيجراحلاو ةيلخادلا ةفلتخلا فورطظلاو اهلاوحأو
 هرغت ىف ربك رثأت اه ناك ىتلاو . اهم ةطيحما
 لع ايي ناك هنآو-. هيلغ هذين تاوقما لاح وأ
 دوج ريغ ىف اهب فيكتيو فورظلا هذه عم ًامئاد

 . هناكرأ تيبثتو همئاعد ةيوقت ىف اهنم ديفتسي لب
 حالس اهتاذ دح ىف ةثاعتسالا هذه تناك نإو

 «نايحألا ضعب ىق هاوقو مكحلا ماظن دعاسنيدح اذ

 ضيوقتو همده ىلع ىرخأ نايحأ ىف لمع هنكلو

 , هئاكرأ

 د ل



 ةيلزتملا ةامحلاو ةرسألا

 لاك مرت ذانسُرلا

 حاتب » ةمدقلا ةلودلا مكح دارأ امدنع
 حصني نأ ةنس 40٠0١ وحن ذنم شاع ىذلا (بتح
 اذإ » : لاق نأ هب هاصوأ ام نيب نم ناك « هنبا

 . « ةرسأ كسفنل نوكف امكح الجر تنك
 نم هفالخأك « مدقلا ىرصملا نأب كلذ

 نامزأ ذنم داتعا دق ناك « نييلاخلا نييرصملا

 جاوزلا رابتعاو « جاوزلا ىف ريكبتلا ىلع ةليوط

 ىرصملا عمتجملا اماع موقي ىلا لماوعلا مهأ نم

 ءامدقلا نيرصملا دنع ةرسألا نيوكتف . حلاصلا

 ةدالاوأ لج رلا هير ىو + ةينهألا .هلاب [رمآ ناك
 نإف « هدوع دتشاو نبالا ريكام اذإف « راهن ليل

 ةجوز نع هل احبي نأ هادلاو هيف ركفي اه لوأ

 تانبو نينب نم حلاص فلخن اهم قزري ؛ ةحلاص

 داو ؛ هردص مارك حرشنيو هبلق مم حرفي
 هتايحرومأ ىلع ًانوع مهف دجبو « هازكذ مهم

 . هتشيعم نوئشو
 ةظعوملاو ةكحلا لهأ ًامناد هز ري ىبعملا اذهو

 ىلا مهاوقأ ىف ًامئاد ءاكحلا دك قو ع« ةئسحلا

 روصع لالخ لاثمألا ىرخم مهتلسلأ ىلع ىر

 : هلك مدقلا ىرصملا خيراتلا

 ( بتح حاتب » 0 ةلودلا مكح دعب نم

 ما « ةدع نورقب هركذ قبس ىذلا

 « ةنس +98٠٠ وحن ذنم شاع ؛ ةثيدحلا ةلودلا ىف

 نم نأب » : هيصويو هنبا حصني ًاضيأ وه لاقو
 « ءانبأ هل دلت ةجوز هبابش ىف هل ذختي امكح ناك
 ناسنإلا تيب وه دوجولا ىف ءىش نسحأ نإف
 . ( هب صاخلا

 ىجتري ام ريخ نأ ىري ( ىفآ» مكحلا اذهف

 ءرملا توكي نأو « تيب ناسنالل نوكي نأ وه

 تيب ى ةحارلاو لالقتسالاب رعشي ىّتح « ةرسأ
 هدوسبو ءودهلا هلمشي © هريغ نود هب وه صتخم

 + رارقتسالا

 نمض نم تاك ناسنإلا هب نم تاق

 ءأ ىلع نكي مل هنكلو ؛ ضارغألا

 ديزي (« ىلآ) ةثيدحلا ةلودلا مكح انخيش 2

 بقعي ( ينام عالعموم

 هسفئل هسفنل ءرملا ذختي نأ » نم لاق نأ قبس ام ىلع

 وه لاح

 كلذ ببسيف رمتسي ذإ ؛ (« ريغص وهو ةجوز

 اوه ماه ببسي

 ناار ةيرتنع مع ارادانم قد
 حبصأو دتشا دقو هارت ىبح شيعتو ٠ كبابش
 «" هلايعو هسان ترثك نم ديعسلا نإ - الجر

 . ( هئانبأ لجأ نم هنورقوي لكلاف
 . ًافده ناك لمنلاو دالوألا نم راثكإلاف

 « هقيقحت ىلع نولمعيو « هيلإ نوعسيو هنوغتبب
 مل ةعدقلا ةنمزألا هذه ىف دالوألا نأب كلذ

 2 اوناك امإو ع مهموذو مهئابآ ىلع ًائبع اونوكي

 ةصاخمو « ةرسيم ةلبس تناك ةعدقلا ةايحلاف .

 ضرألا ةحالفو ةعارزلا ىلع شيعت رصف دالب ف

 املكو « ةلماع ديأ ىلإ ًائاد ةجاح ىف ةعارزلاو

 لقحلا ىف ةلماعلا ىديألا تداز املك دالوألا رثك

 ةحالفو ةعارزلا نوئش ىف مهءابآ دالوألا دعاسيف

 ا



 ةطيشن ةعفان ةادأ مهم هل نوكيو « ضرألا

 « ًايداصتقا ًابسك مهف دجيو « هثواعتو هدعاست

 حبصي كلذبو « اهئارو نم بسكال « ةراسخال
 2 ًاعر ردت ةكرشك دالوألا باجنإو جاوزلا رمأ

 اذإ امهدالوأو ةأرملاو لجرلا لعجت ةقيرط وأ

 اذإ امم ردقأو ةايحلا ىف حجنأ لمعلا ىف اونواعت ام

 . امهدحو ةأرملاو لجرلا لمع

 ىلع ًامئاد مدقلا ىرصملا عمتجملا لمع دقلو

 . ءاسرإ ىلع لمعي نم ديجمتو ةرسالا ناش عفر
 سأر ىلع ٌموقي ىذلا بألاف . ةمموقلا اهسسأ
 ناكو « ةباهملا هطوحن زكرع عتمتسي ناك ةرسألا

 لوقي امك هئانبأ أ لجأ نم هنورقويو هنوم رتحم سانلا
 ى مويلا ىبح لازنالو . مكحلا

 املع نوكيل «نالف وبأ» بقلب ىنتكنف كلذب رخفن

 . همثا ركذ نم الدب « صخشلاب ًافيرعتو
 ذإ « آنأش كلذ نم لقأب مألا زكرم نكي مو

 لضف ًادبأ سني مل مدقلا ىرصملا عمتجما اذه نأ
 مهتدلو نم ىلع مألا قحالو « اهدالوأ ىلع مألا
 خيش «ىآو انثدحم انهو . اهبنطب ىف مهلمحو

 هنبال حصنلا ًاهجوم « اهميكحو ةثيدحلا ةلودلا
 اهنأ الإ ةطيسب تناك نإو ىه « ةغيلب ةرابع ىف
 : لوقيف « ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةئيلم

 ةثيدحلا رصم

 وه هلإلا نإف ء اهمرتحاو كتدلاو عطأ»

 اليقث المح ابنطي ىف كلتلخ دقل « كل اهاطعأ ىذلا

 « انوع ا عيطتسأ نأ نود « اهدحو هتبعب تءان

 ةقيقر ةمأ كلتمدخ ىلع تماق تدلو امدنعو

 تاونس ثالث عاضرألاب كدهعتت تذخأ مث « كل

 نأ ابملق ال حمسي ملكدوع دتشا امدنعو « لاوط

 ى كقفارت تناكو « اذه لعفأ اذامل ١ : لوقت

 2 باهتو ملعتتو سردتل « ةسردملا ىلإ موي لك

 تاربخ ربفو نم ًابارشو ًاريخ كملعم ىلع قددغت مث

 ةجوز كل تّذلاو تعرعرت دقو نآلاو « ابيب
 ةئشنت كتأشنأو كتدلو ىلا كلمأ ركذتف نيبو
 هللا ىلإ اهفكأ عفرتو كملت اهعدتال « ةحلاص
 ( اهاوكش عمتسيف

 دنع دع

 فالآ ةعبرأ وحن ىلإ اهدهع عجري ةصق ىف
 نالا فرعتو ىطسولا ةلودلا قف تعضو « ةنس

 « قيرغلا حالملا » ةصقي مدقلا ىرصملا بدألا ىف

 تمض ةرببك ةنيفس ق راح اهم ماق ةلحرل فص و
 ةلحرلا لالخ ىو « ناعجشلا رصم ىحالم نسحأ

 تامو ةنيفسلا تبلق ءاجوه ةديدش ةفصاع تبه

 نأ ذإ « وه الإ اهنم جني ملو « ابف ناك نم لك
 لك انف دجو ةريزج ىلع هتقلأ رحبلا نم ةجوم
 رفو داز نم « نيعألا ذلتو سفنألا ىبتشت ام

 ىوتراو عنق ىح برشو هنم لكأ « ريم بارشو
 توصب اذإو ىطعأو ردقام ىلع هبر دمبح وه اهيبو
 تلزلزو « راجشألا هتدشل تمطحت ىودي دعر
 ىلإ ةفحاز ىولتت ةمخض ةيح دجو مث « ضرألا

 ؟ ىتأ نيأ نم هلأستو هنم برتقتو « مامألا

 اهبلق قريف « هل ثدح امو هتلحر رمأب اه ربخيف

 دعي هنطو ىلإ دوعيس هنأب هل أبتتتو هنئمطتو هل

 امل ثدح ثداح ةصق هيلع صقتو روبش ةعبرأ

 لوقتو « اهتوخإو اهدالوأ هيف تدقف ةريزحلا ىف

 تعنطصاو ترباث اذإ كنكل » : '

 كتجوز لبقتو « كدالوأ نضتحتس كنإف رصلا

 نم لضفأو ببطأ اذهو « ةيناث ةرم كتيب ىرتو
 صصقلاو ؛ةمدقلا ةصقلا هذه ىنف ؛ (رخآ ءىش لك
 0 بلغألا ق اهلك ةممدقلا

 اروص ىطعتو موقع و نمانلا ناهذأ 2 رودي

 ىلإ ةدوعلا ىلإ رظني « مه ريكفت غلبمو مهمايح نم

 « قوش دعب دالوألا ةيؤرو « .ةبيغ دعب تييبلا

 0 ا



 عورأو ىلءأ نم رمأك « قارف دعب ةجوزلا ليبقتو
 . هغولب ىلع صرح و ءرملا هيهتشي 8

 كشال ةصقلا هذه انل اهمترت ىلا ةروصلاو ..
 ىتااةطبارلا ةوق نع ًايح ًاريبعت ربعت ىهف « :ةعئاز

 ةيخلا ىلإ رظنا ء ةدحاولا ةرسألا دارفأ نيب طبرت

 عم ةريزحلا ىف شيعت تناك امإ لوقت ىهو

 « بحل ىلإ ( امراقأ ىأ) ءالؤه هب لاحتسا ىوه

 امدنعو © ميمع ةديعب ى : مح ناو ا واحلا

 توغ تداك لاخلا هذه ىلع مهتدجوق مهءاج

 نم ادحاو ًاموك مهتدجو امدنع مهلع نزلا نم

 انيحاص ىلع نوبت نأ كلذب ديرت ىهو . ثشحلا
 هل لوقتو « لاوهأ نم هاقال ام رمأ نم حالملا د اة 1 ف ناوكخل مأ هم الل

 وه ليمح عئار ء ىشب كإذ نع هض وعيس هللا نأ

 2 ءازعألا هدالوأو  بيبحلا هتبب لإ عوجرلا

 . هلنع ةرشألا هتجوزو

 انت اد د

 مكح انخيش ىلإ ةيناث ةرم اندع اذإ نحو

 د لوقي هدجن ( بتح حاتب ) ةع نأ دعب لوقب هدجن (« بتح حاتب » ةعدقلا ةلودلا

 امجن نأو هيح اله ًاعي اوناكو اهدالوأو اةوعإ

 هلع فصوو ةرسأ هسفنل نوكي ىذلا لجرلا دحم

 ةلودلا مكح دجن لوقف ؛ ايكح هاممو ةمكحلاب

 « ةجوزلا ةلماعمل ًاعوق ًاروتسد عضي اذه ةعدقلا

 ةرشاعملا نسح لفكت ىبأا ىلثملا ةسايسلا هيف مسرب

 فطاعتلا حور رارمتساو « فل آتلاو ةدوملا ماودو

 : لوقي وهو هيلإ رظنا . نيجوزلا نيب

 أهم قيلي امك تيبلا ف كجوز ببحا»

 اهرهظ سكاو ابنطب الما
 اهئاضعأل جالع خومضلا نأ ملعاو

 ةيح تماد ام ابلق دعسأ

 ( اهالومل بيط لقح اهنأل

 بهم نأ ىه روتسدلا اذه ىف ىلوألا ةيصولاف

 ةرشعلا ساسأ بلا مكحلا لعجف « هتجوز جوزلا

 بحلا اذه دهاشن نأ عيطتسن نحو . ةيجوزلا

 تناك ىلا فطاعتلا حورو ةفلألاو ةدوملا هذهو

 اهارنو اهدهاشت نأ عيطتسن « نيجوزلا نيب دوست

 تاردج ىلع تثدرو ىلا موسرلا لك ىف نيعلا ىأر

 ةيامرلا ىصعب رويطلا ديصو بارحلاب كامسألا قشر ىف امدإلوآو اهجاوز قفارت ةحاوزلا

 0532 ووو مع



 نويرصملا اهفلخ ىلا ليئاقلا ىف وأ « رباقملا

 اذإ فيرشلا روصلا هذه ىق دن نحنف « ىادقلا

 ذيحأو هيراق نم ىلتعاو ديصلا ةضايرل جرح

 قارقرلا ءاملا ةحفص قوف ىدابيو هب باسني

 بحطصا دقو ًامتاد هارن « عقانملا الع ىذلا

 كلسع وهو هدعاست براقلا ىف هعم فقت « هتجوز

 ئدحإ ئرثااك ©. نويطلا ام كيصبا ةياعزلا اصعب
 لخأ نم# رويصل ةلكاقإا ب اقرأ هتواعت يح ةباك

 1 عي ةلئانلا ة الكا ووط

 ىمرك رهظ ىلع اهارن ىرخأ ةروص ةمنو

 ًارظنم اف ىرن (« نومأ خنع توت » كللملا شرع

 توت كلملل شرعلا ىسرك رهظ ىلع بالخ رظنم

 عودأ ىف ةيلزنملا ةايحلا هيف ىلجتت نومأ خنع
 ءاقلكت ريغ ىف اسلاج كلملا هيف ىري ء اهروص

 « رطع ءانا اهيدب ىدحا ىفو همامأ ةلئام ةكلملاو

 هرطعت فطلو ةقرب هفتك يرخألا ديلاب سملتو

 « اقيقح ىلع ةيلزأملا ةايحلا هيف .ىجتت ابالخ
 همامأ ةلئام ةكلملاو « فلكت ريغ ىف سلاج كلملاف

 ذيلاب .هنم.كخأت رطعلل رغتط ءانإ اهدي قدح] قو
 ةقرب اهجوز فتك هب سملتو ًارطع ىرخألا

 . هب هرطعت فطلو

 ةجوزلا دجن هسفن كلملا ىرخأ ةروص قو.

 ىدحإب رشت اهجوز مادقأ دنع تحرطنا دقو

 ديلاب هيطعتو « همامأ نم عقنتسملا ىف ةطب ىلإ ادي

 ش . اهوحن هددسي ىكل ًامبس ىرخألا

 هبناج ىلإ فقت ىهو ىرخأ ةروص وأ
 امتدناسمو هل اهتتواعم نع ةياتك « هعارذ دتستو

 . انف اهيصن هنع لمحت ىلا ءابعألا عيمح ىف هايإ

 دهع نم ىرصملا فحتملاب عيرم حول ىو

 نسلاج ةكلملاو كلملا ىرن « نوتانخأ » كالملا

 ناللدي «نتأ» سمشلا صرق ةعشأ تحن نيلباقتم

 رظانملا عورأ نم رظنملا اذه دعيو « امهتانب
 « نوتانخأ » ىدهع نم انيلإ تلصو ىتلا ةيلئاعلا
 . «نومأ خنع توتو

 الم ام ةلثمألا نم درون نأ عيطتسن نحنو

 « ةيافكلا هانملق امف ىرن انتكلو ء« تاحفص

 لثمت ىلا ليثاقلا ىلإ ريشن نأ انل دبال ناك نإو
 راح ا رصعلا ىف انفحاتم اهم ءىلتمتو هتجزو جوزلا

 اهعارذ فلت ىهو ةجوزلا ةداع ابف ئىرث اننإف

 فطلو ةقرف « اهجوز مسج نم ىلعألا ءزخلا لوح

 . هل اهصالخإو هيلإ اهفاطعنا نع ةيانك

 مكح ىلإ ةجاح ىف نكي مل مدقلا ىرصملاف

 ىف بحلا اذه ناك ذإ « هتجوز بحب هيصوي

 فطعلاو هتلبق صالخإلا ناك هتقيلسو هعبط
 ةبيغ دعب هتجوز دقف لجر بتكي ملأ . هتعيرش

 ًاديدش ًانزح ن زحف هتفيظو فورظ اهنضتقا ابنع

 سس وص دس



 1 هراوجبو + ىسرك ىلع اسلاج « نومأ خنع توت » كلملا لسثمي رظنم
 هلوانت همامأ ةكللا تسلج نيح ىلع « ماهسلاب رويطلا ىمري وهو , فيلأ

 ءاهيلا اهجوز رظن هجوت « رويطلا ضعب ىلأ اهعهبصاب ريشتو امههس

 تلصو ىتلا ةيلئاعلا رظانملا عورأ نم رظنم
 كلملا لثمي وهو ٠ « نوتانخأ » دهع نم انيلا
 صرق ةعسشأ تحت نيلباقتم نيسلاج هتجوزو

 * امهتانب ناللدي « نتأ » سمشلا

 هض رم نا هل ليقو ؛ ضرملا هباصأ ىبح اهنوم ىلع

 ءانثأ ابنع هتبيغل ةافوتملا هتجوز هيف تببست دق

 هتيورز جوز ىلإ باطخلا اذه بتكف « اهضرم

 اهفطعتسي لوقي هيفو « ام ريقم ىق هعضوو

 : اهضرتسيو

 ىسفن دجأ ىتبح ءوس نم كب تلعف اذام »

 ؟ نآلا اهمف انأ ىتلا ةئيسلا ةلاخلا هذه ىف

 بايشلا نس ىق تنك امدنع يجوز تنكدقل

 كبلق ىلع لخدأ ملو « كنع لخنأ ملو كدنع تنكو

 نوعرف شيج طابض سأرأ تنك امدنعو . مه ىأ

 ادع اورخيل نورضحم مهلعج تابرعلا دونجو

 نم الاكشأو ًاعاونأ اوبلج دقو ء كيدي نيب.

 فحأ مو 2 كمامأ اهوعضي ىكل ةليمحلا ءايشألا
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 ىتلا تفطاعتلاو ةمحم ا حور هيف ىلجتت لاثمت

 ىلا سلجت ةجوزلاف , ةيرصملا ةرسألا دوست

 قفر ىف ايهعارذ فلتو « مزقلا اهجوز راوج
 دالوألا تو نح ىلع , ةبحلا ىلع اليلد هلوح

 مارتحاو بدأ ىف مهيدلا ١و بناجب

 مو ًاعوس كب لعفأ ملو « كتايح لوط كنع ًاثيش
 ىذلا ضرملا اذه تضرم امدنعو « كنخأ

 كلل عنصف « ءابطألا ربك ترضحتسا « كا رثعا

 كل بلط لك باجأو « ءاود

 « نوعرف ةقفر ىف تونحلا ىلإ لحرأ نأ ىلع

 ةيناعلا روبشلا تيضقو « كدنع ىراكفأب تنك

 امدنعو 34 سانلا لعفي امك برشأ وأ لكآ نأ نود

 بجو امدنعو «

 كيلإ ترضحو نوعرف تنذأتسا فنم ىلإ تدع

 ترضحتساو « « ىلزعم مامأ ىله أ عم ًارثك كتيكبو

 ًائيش عدأ لو + ابف كوفلي ىكل ةشمقأو سبالم

 ( كل هتلعف الإ ًانسح

 « بتح حاتب ١ روتسد ق ةيناثلا ةيصولاو

 اهنطب الم » : نأ ئه جوزلا ابي ىصوي ىلا
 جالع ةرطعلا نوهدلا نأ ماعيو « اهرهظ وسكيو

 ( : اناضعأل

 امج

 ؟رببخ ناك « بتح حاتب» نأ ىف كشال
 ريش دق هنأو < نسوفتلا عئابطو حورلا تاجلخم .

 اهايافخخ روح ىق صاغو اهايابنخ هنكتساو اه راوغأ

 ى ةايحلا ليصافت قددأ لثمت سوردب انل جرخ مث
 ش . لمعلا اهعقاو

 مدقأ ذنم لازيالو ناك عوحلا ةزيرغ عابشاف

 . لوألا ناسنإلا تاجاح ىلوأ خيراتلا روصع
 عبشيو هقمر دسي نأ وه ىساسألا ناسنإلا بلطف

 ةيلزأ ةيعيبط ةجاح ىهو « هزوع دسيو ؛ هعوج

 نأب فلكم جوزلاف . اهسفن ةيناسنإلا مدق ةمدق

 نأ » انميكح ريعت دح ىلع وأ « هتجوز معطي

 بلاطم نم لوألا بلطملا وه اذهف « ابنطي الع

 ىرهوج ىساسأ وهو « هنع ىتغ ال ئذلا ةايحلا
 ” .انيأراك

 رخآ بلطمم بلطملا اذه دس انميكح عفشيو

 نفي 4 ماسلا وعر انا: هعرشأ اقرأ ضنبل

 اه قأي ىأ « اهرهظ وسكي ) نأ ىلع جورلا

 ملعي ناك انميكحف . اهبندي وسكت ىلا سبالملاب
 وهزت تناك فيك « نآلا نحن ملعن اك « ًامامت

 نحنو « اليمح ناكنإ ًارخف هب هيتتو اهسبلم ةأرملا

 ءاسنلا هقلعت تناك ام غلبمو كلذ كاردإ عيطتسن
 رظنلا در نم  نبايث ةقانأ ىلع ةعدقلا رصم ىف

 بوث وهو « 6 كرفت م هيدترت ىذلا بروثلا ىلإ

 « ةيلاحلا ءاسنلا بايث قيض هقيض ىف غلبي قيض

 ًاقاصتلا هب قصقليو اهدسج ىلع بكسني وهو
 ق هتتافمو ضغلا دسحلا اذه نساحم ز ريف ًاديدش

 ىلا « ةفافشلا ةليمحلا « ةفاهفملا سبالملاف

 ىلاو « ( هيسيلبلا ) ايانثلا اهئازجأ ضعب ىف عيشت
 ىرغت تناك ءامضولا هنسحو دسحلا نتافم اهم نيبت :

 ىلا اهسفن ءارغإلا ةوقب ةمدقلا : روما أبل



 ىصوأ دقف كلذلو . ةئيدحلا ةأرملا دنع اهرشت
 ردقي ناكىذلا رمألا اذب- ماهالاب جوزلا انميكح
 ملو . اهلع هرثثأت ةوقو ةأرملا دنع هرطخو هتيمهأ
 « رخآ اعيش هيلإ فاضأ لب كلذب انميكح فتكي

 نم ةأرملا ليمجت نف هيلإ لصوام ىصقأ وه

 ةريمألا لثمي امهدحأ , نيجوزل ناليمج نالاثمت
 بوث ىف تقنأت دقو « ةحيلملا » ىأ « ترفن 03

 ِ « بتح عر هأمهجوز لثمب ىناثلاو « عيدب

 راطإ ىف نتافملا هذه زاربإ وهو الأ ؛ ةيرقبع

 سوفنلا ف ثعبي ىذلا رطعلاب حوفي قيقر باذج
 ًاضيأ كيلع : جوزلل لوقيف « ناتتفالاو ةوشنلا
 « روطعلاو خومضلاو نوهدلاب اهمسج خمضت نأ

 .لامحو نسحلا ةيرطت هيف ىأ ءاباضعأل جالع اذهف

 « ةرشاعملا نف ىفليمح بولسأل ىرمعل اذه نإ

 ةيشاحلاو روعشلا ةقر ىلع لدي امنإَذ ءىش ىلع لد نإ

 ىضريو سفنلا حيري ام رومألا ىف ملسلا ريكفتلاو

 دعسي 3 نأب جوزلل هتبصو انميكح متم مث

ّ 
 . « اهالومل بيط لقح ابنأل ةيح تماد ام ابلق

 غلب دق ةمدقلا ةلودلا مكح نوكي انهو

 قبس ام نأب ملعل هنأو « ةايحلا ةفسلف ىف ةورذلا

 هتجوز ىلع جوزلا فطع تايآ نم هب ىصوأ نأ

 بلقلا ةداعسو « ةجوزلا بلق دعست نأب ةنيمق

 ساسأ وه سفنلا اضرو « ةداعس امل دعتال

 مالك ىف بجعيو برطي ام نأ ديب . ةداعسلا

 بيطلا لقحلاب ةأرملل غيلبلا همبشت وه انميكح
 « هبحاص ىلع ريفولا ريخللاب دوعيو هرامت قؤي ىذلا

 ىوامس باتك لجأ ىف درو ام بيرق هيبشت وهو
 , 20 هزاجعإو هتغالب ىف نآرقلا وهو الأ

 جوزلا ىصويف رمتسي اذه انميكح نأ مث

 نأل « بلقلا ظيلغ الو ًاظف نكتال » : هلوقب

 « ةوقلا نم رثكأ اهعم حلفي ناللا

 هوجن هجتت ام ىلإو هيف بغرت ام ىلإ هبتنا

 كلزنم ىف اهقبتست اذبف ء ال هبلجاو اهنيع

 . ( كراد ىف مقت اهلعجتو

 3 ا

 اذه نس ىف ًاذف ةممدقلا ةلودلا مكح نكي مو

 مكح كانهف

 ىلا هتيصو ًاضيأ وه هل ناك عم ىنآو همساو

 3 هركذ قبس دقو ةئيدحلا ةلودلا

 : لوقي هارن ذإ . ةجوزلا ةلماعمل اب ىصوي

 اهنيب ىف كتجوز عم سيئرلا رود لثمتال »

 ةرهام ابنأ فرعت تنكاذإ ( ابلع سقتال ىأ)

 هعض وم نيأ ءىش نع اهأست الو ء اهلمع ىف

 . مثالملا هناكم ىف هتعضو دق تناك اذإ

 : هلوق ىف نآرقلا ىف درو هيبشتلا اذه 603(

 * ( ةرقبلا ةروس ) « مكل ثرح مكؤاسن د

 تاجا



 ىتح تمص ىف ظحالت كينيع لعجاو
 . ةنسحلا اهلامعأ فرعت نأ كلكم

 . امتواعت اهعم كدي تناك اذإ ةديعسل اهنإو

 ىف عازنلا بابسأ ناسنإلا عنم فيك ملعت

 . عازتلا قاحل ررمال ذإ ؛ هراد

 عازتلا ةراثإ بنجتي نأ عيطتسي ناسنإ لكو ش

 . « هسفن تاعزن ىف مكحت اذإ هتيب ىف

 اهبل نم لفكت ًاماكحأ قاس دق مكحلا اذهف

 نأ دعب هنبا حصني وهف « هتيب ىف رارقتسالا ماود

 عم هكولس ىف اهكح نوكي نأ تيب بر حبصأ

 نسحن نأو « ةنوعملا دي امل دمم نأو :؛ هتجوز

 0 ادام عماد انام
 ان

 مددقلا ىرصملا ةينمأ ناك جاوزلا نأ انلق

 ق نوركبي اوناك ءامدقلا نيرصملا نأو « هتلبقو

 درمو « نآلا انيدل نوحالفلا هيف ركبي اك جاوزلا

 هدلو نوصي نأ ىف ىرصملا ةبغر ىلإ هلك كلذ

 لوقي كلذ قو . للزلا نطاوم نع هب دعتبيو
 قاللا ءاسنلا نم ريذحتلا ىف « ىنآ» انميكح

 : ةمشلا نهطوحت

 « اهتدلب ىف ةلوهجملا ةبيرغلا ةأرملا رثحا»

 اهنإ « املإ فرعتت الو ... كظاحل ابذإ هجوتال
 هانز نإ افرام هن رشا ةفرع ديما ةقن
 ىأإ » : موي لك كل لوقت اهجوز نع ةديعبلا
 فقت ىهو « دوبش امدل نوكيال امدنع ؛ ةليح

 توملا قحتست ةئيطخ اهدشأ ام ... كانغلا قلتو

 . الإ ناسنإلا عمتسا اًذإ

 هل ذختيو « اهنجتي ًاميكح ناك نف كلذلو
 ع وعل مرو داما هلق معوق هول

 . « هب صاخلا ناسنإلا تيب وه دوجولا ىف

 ةداع ىتكي ناك جوزني نيح مدقلا ىرصملاو

 قلطي . ىلا ةيعرشلا هتجوز ىه ةدحاو ةجوزب

 اذه موهفمو . تيبلا ةديس ىأ « ري تبن ) املع
 ريبدتو لزتملا ةياعر ىلع موقت ىلا ىه اهنأ بقثلا

 : هيف ةحارلا لبس ريفوتو « هرمأ

 قحن رتعت ةيداعلا ةيرصملا ةأرملا تناك دل

 لزتملاب ةقلعتملا نوعشلا عي ى ةيوازلا رجح

 دقوتف « ركابلا حابصلا ىف ظقيتست ىهف . هترادإو

 اهجوز رطفيف « راطفإلا ماعط.دعتو « رانلا
 ىلإ ءانبألا ريكأو لجرلا فرصنيو « اهدالوأو

 زؤالاو فاق نع راكم يقرر ملامعأ
 . ةعرلا ىلإ ىه تجرح اذه ال مت اذإف . ىعرتل

 مث « اهسبالم لسغتل وأ « اهترج الل ةرواخما

 ةيقب ءاملا نم ابفكي امم ةدوزم اهزْنم ىلإ دوعت

 * بوبحلا عضتف زيدلا دادعإ رود ىنأي مث . مويل
 اهشرجتو لكشلا ةليطتسم رجحلا نم ةعطق ىلع
 اذإف « ًامجح رغصأ رجحلا نم ىرخأ ةعطقب

 ةعاسلا ضعب وأ ةعاس قاشلا لمعلا اذه ىف تضق

 نوه ىف هعضت قبقدلا نم نشخ عون ىلع تلصح
 هنجعت م« عنأ قيقد ىلإ هليحتل ىرخأ ةرم هقدتو.
 : هزيحو كلذ دعب

 ذإ « دحلا اذه دنع ةأرملا تابجاو ىبذت الو

 سالما كليحتو جسنتو لزغتو خبطت نأ الع ناك

 ىلإ فلتخت تناكام « اهدالوأو اهجوزل اهقترتو
 نم هتجسن امو اهديزو اهرويط عيبتل قاوسألا

 نيذلا اهافطأ نع لفغت نأ نود كلذ لك « ةشمقأ

 ىذلا اهعيضر وأ « افوح نم نوبخصيو نوجضي
 . عاضرإلاو ةيانعلاب هدهعتت

 ى جوزتت ةعدقلا رصم ىف ةأرملا تناكاملو

 نس ىف دالوألاب قزرت تناك دقف « ةركبم نس
 , نيثالثلا نس ىف ةدج حبصتو « ةرشع ةسماخلا



 نودادزي نيذلا دالوألاب ةداع ءىلتم لزملا ناكو
 رادو ناغ لك ىف ًاددع

 نورتعي ءانمدق اك « ءامدقلا نويرصملا ناكو

 وو ؛ هللا معن نم ةمعن دالوألا

 .مهركذ دلختو لامعألا ءادأ ىلع مهنيعتو مهمأش ىلعت

 ,ةطب اهيدي ىدحا ىفو ءقوسلا ىلا ةبعاذ ةأرما

 ٠ ةينآ اهب ةلس اهسأر قوف لمحتو

 ةريخصلا ماهملاب همأ هتفلك ربك اذإ لفطلا ناكو

 اهريغو مابملا ثورو باطحألا ال عمجم ناكف

 زوألا ىعرلل هلسرت وأ « دوقولا ىف هلمعتست امم

 ىعرتل ةيشاملا ذخأب هيلإ دهعت وأ + جراحللا ىف

 . ةرواحلا ةع رلا نم ىتستو

 عناص ىلإ هب تدهع وأ « ملعتيل بتكم ىلإ هتلسرأ
 هدوع دتشا اذإف

 . باردتيل رجات وأ
 ةعونتملا لامعألا هذه نأ نايبلا نع ىنغو

 ىلع اهرثأ اهل ناك ةأرملا اهب موقت تناك ىلا ةقاشلا

 ةأرملا تناكف .امعابشو امتراضشن ىلعو اح

 و ةطسسرتلا وب هيدا: قيعقللا يون ةيركفلا
 لظت تناك اهنكلو « ناوألا لبق خيشتو اهدوع
 ابمح ىلا « تيبلا ةديس )» كلذ لك نم مثرلاب

 . اهدالوأ اهرقويو اهمرح ىلاو اهجوز

 اهتتاكم ةيرصملا ةأرملل تناك دقف اذبو

 امهبف عتمتست ؛ عمتجاو ةرسأآلا ىف ةزاتمملا

 نإ لب « ريدقتلاو مارتحالا نم لماكلا ابيصنب
 آروهظ دشأ اناك رصم ى اهلالقتساو اهمارثحا

 « مدقلا ملاعلا تاهج نم ىرحخأ ةهج ةيأ ىف امبنم

 ىواسي ًابيصن ابمدلاو نم ثرت تناك ةنباك ىهف

 ةديس رتتعت تناك ةجوزكو « ًامامت نبالا بيصن

 ان وتو حورت ىهف « قحم (« رب تبن » تيبلا
 نود « ءاشت ام لعفتو « ءاشت نم ثدحت « ديرت

 نع باسح مدقت ىلإ ةرطضم اهسفن دجت نأ
 نود لاجرلاب طلتخم تناكو ء دحأل اهمتافرصت

 لالجإلا نم ًامناد روفوملا اهطسق ىّبلتو « باجح

 : رابكإلاو

 تناك دقف هتجوزو جوزلا نيب ةقالعلا امأ

 صالخإلا نع مت ةقيرطب روصعلا عي ق روصت

 بناج ىلإ امهنم دحاولا اسلج اذإ امهو . ءافولاو

 « انلق نأ قبس امك « ةجوزلا ىرن اننإف رخآلا

 اهفاطعناو هل ابح ىلع اليلد هلوح اهعارذ فلت

 ىف ةيربلا رويطلا ديصل بهذ ام اذإو « هوحن
 هتئباو 9 ديصلا براق ىف هقفارت الإ تاعقنتسملا

 . ةللدملا هتطقو ةريغصلا

 دحل  د



  ةأرملا لم ةيويا ةايخلا رئاع تلعن

 « هعايض ىف هتالوج موقي نيح اهجوز بحصت

 ةيلمع دبشتو «
 داصخلا لامع ىلع فرشتو « ةيشاملا دادعت

 م لوقحلا ق

 ىلا رظانملا تعاش ةثيدحلا ةلودلا رصع ىو

 فويضلا .ناكف « ءاسنلاو لاجرلا طالتخا نيت

 نأ دعب دعاقم ىلع نوسلجي ةمئو ىلع اودفو اذإ
 تايتف مهمدخ ىلع موقتو « مهديأ اولسغي

 نعضيو ةشعنملا تابورشملا مل نمدقي تاريغص
 مهقانعأ لوح ةيكزلا ةحئارلا تاذ رهازألا دوقع

 نوكي نيح امأ . ةرطعملا نوهدلاب مهخمضيو

 تاديسلا سلجت ذإ  ًافلكت لقأ وهف تاديسلللفحلا

 < تامداغلا عم فطل ىف نثدحتيو « ضرألا ىلع
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 ريكبتلاب بابشلا نوصوي ًاحئاد ءامكحلا انيأر
 شوقن نم املع امو راثآلا نأ ديب ء جاوزلا ىف
 اببف جوزني ناك ىلا نسلا ىلع انلدت ال تاباتكو

 ةينوعرفلا روصعلا ىف رمألا نأ ىلع « نويرصملا

 هع ى هيلع ناك امل ًافلاع نوكي نأ نكم ال

 نوجوزتي نابشلا ناك امدنع « ةينامورلا ةداينلا

 مهلمع ءانثأ عانصلا بقارتو

 ةرشع ةيناثلا نس ىف تانبب ةرشع ةسماخحلا نس قف

 دهاشم جاوزلا ىف ريكبتلا اذهو . ةرشع ةثلاثلا وأ

 ةقبط نم ةصاخنو « نيلاحلا نيرصملا نبب ًاضيأ

 . نيحالفلا

 سوقطلا و مسارم ا نع ًارثك ًائيش ملعنال نحنو
 اذإ وأ « ىوناق جاوز دقعل مزلت تناك ىلا

 هسفنل ءرملا سسئب ىكل ١ ىرصملا ريبعتلا انلمعتسا

 كلذ .ىف هنأش « جاوزلا نأ ققحملا نمو « « ايي

 ش م ةرخأتملا روصعلا ىف هنأش

 روصعلا. انيلإ .لصي مل نكلو ء تباث ىناتك

 ل عجريو . .عونلا اذه نم دقع ىأ ةمدقلا

 ترقلا ىلإ انيلإ لصو ىرصم جاوز دقع مدقأ .
 دقع ىرصملا فحتملاب دجويو . داليملا لبق عبارلا

 نيب مربأ م.ق 71١ ماع ىلإ همعرات عجري جاوز
 : هتمحرث هذه (« رتاحات )و « بتوحما»

 دقل » : « رتاحات ١ ل « بتوحا » لوقي

 لك ىل مهنيدلت نيذلا لافطأللو « ةجوز كتذختا

 نيذلا لافطألا . هيلع لصحأس امو كلمأ ام

 ى نوكي نلو « ىلافطأ نونوكي ىل مهيدلت
 هيطعأل ًاقلطم ءىش ىأ مهنم بلسأ نأ ىرودقم

 . ايندلا ىف صخش ىأ ىلإ وأ « ىئانبأ نم رخآ ىلإ
 ىكي ام تيزلاو ةضفلاو ديبنلا نم كيطعأس

 كماعط نينمضتس . ماع لك كبارشو كماعطل

 « ًايونسو ًايربش كيلع هيرجأس ىذلا كبارشو
 كتيطعأ كلتدرط اذإو « تدرأ اهيأ كيلإ هيطعأسو

 ةرض كل تذختا اذإو « ةضفلا نم ةعطق نسخ

 : ىلأ لوقيو + « ةضفلا نم ةعطق ةئام كتيطعأ

 لكي دعب نك يراني ىف عاورإا دفع قواطأ

 . « كلذ ىلع قفاوم ىنإ « هيف ةملك

 . ًاصخش رشع ةتس دقعلا اذه ىلع دبش دقو

 نعي

 مسارملا نع نع ًاريثك ًائيش ملعنال انك نإو نحنو

 7 « جاوزلا دقع قبست تناك ىلا سوقطلاو

 انل هفلخ ىذلا صصقلا لالخ نم عيطتسن اننأ

 . عئاقولا ضعب فشتسن نأ ءامدقلا نويرصملا

 ةصقل ركذ درو « ساومعخانتس ) ةصق ىف
 ريبكلا اهبخأ نعو اهسفن نع « اروهأ : امورت
 كلملا ناكو . نسلا ىف نعاطلا كلملا امهدلاوو

 'امهجبوزت دارأف دافحألاو ةرشكلا ةيرذلا ىلإ ًاقاوت
 ”« هل ةجوز نوكتل طابضلا دحأ ةنبا هنبال راتخاو

 ىك» كلذو « رخآ طباض نبا هتنبال راتخا انك



 نأ الإ ًارمأ دارأ دق ناك نإو كلملا نكلو 22
 تناك ةنبالاف رخآ آرمأ ناديرت اتناك اهمأو ةنبالا

 تناك مألاو « هجوزتت نأ ديرتو اهاخأ بحت
 ىلو وه ريكألا اهنيا نأ ةجحم كلذ ىلع اهعجشت
 لعفي اك هتخأ جوزتي نأ بج هنأو « دهعلا
 . هل حلصألا ىه اهنأو « دهعلا ءايلوأ

 ريبك رمأو « كلذ ىلع كلملا قفاو ًاريخأو

 ليللا ف ابحخأ تيب ىلإ « اروهأ » لسري نأب هئانمأ

 دقف مث نمو « ةنيقلا ايادحلا اهعم لسرت نأو
 ةنيهن اياده اهعمو ةجوزك اهحأ تيب ىلإ تبهذ
 دئاوملا هيف تدم لفح مقأو « بهذلاو ةضفلا نم

 . ةمعطألا ىبشأب ةرخازلا
 ىه ةصقلا هذه نم ابصلختسن ىلا ةرعلاف

 نيب ةلدابتم ةبغر ىلع ءانب متي ناك جاوزلا نأ
 امهقفاوع اهءاجوتي و نادلاولا اهكرابي ةباشلاو باشلا

 نقطتين. .ناف رطلا ند. قاقبآلا" ربصو ©“ مو
 هدعب 2 ءاسسملا ف لفح ايو“ جاوزلا

 « ةنيملا ايادحلا اهعمو اهسيرع تيب ىلإ سورعلا
 اذإو « ةجوزلا اهالخ تلمح روبش ترم ام اذاف
 هذه نإف « عضولا ناوأ نآو روبشلا تلمتكا ام

 اك ) انهو « نيسورعلا ىدلاو ىلإ فزت ىرشبلا

 ىلإ نولسريو حرفلا ةرمخم نوشتني ( ةصقلا لوقت

 اهنودهلو © عضولا مزاول عيمح لاخلا ىف مهذبا
 نع الضف «ةضفلاو بهذلا نم ةئيمث اياده كلذك

 . ةيلاغلا ةليمحلا بايثلا
 دم ع 1 ١

 ناك هجوزو جوزلا نيب ةقالعلا نأ عمو
 نكت مل لاحلا نأ الإ « صالخإلاو دولا اهدوسي

 ءاسنلا ضعب نم ودبت .ىلا تاوزنلا ضعب نم ولخت
 1 . نيح ىلإ نيح نم
 ىلإ امموار اهعجرأ : ىؤرت ةصق كانهو

 تأ نهاك ةجوز نع ثدحتت' ةعدقلا ةلودلا . كلملا لوق دح ىلع « ىلئاعريكتو ىتيرذ رثكت

 اهتداخ تلسرأو هيلإ ابملق ابصف لكشلا ليم ًامالغ
 ش اهباع حرتقاو اهلباقو مالغلا رضحف « هيعدتسي
 « اهرصق ةقيدحم ( كشك ) قسوج ىف ايلتخم نأ

 اهمداخ تلطرأو < ذازأ ام ىلع ةجوزلا هتقفاوف

 ىف ىذلا قسوحلا دعي نأ هل لوقي ىناتسبلا ىلإ
 قيلرلإ باين هيف: رفوو ام لكي هلي ةقيدملا
 تلام ىح هعم تلظو « هيف مالغلا اهافاو مث

 هلودس ليللا ىخرأ اهيحو . بيغملا ىلإ سمشلا

 ةقيدحلا طسوتت ىلا ةريحبلا ىف محتسيل مالغلا ماق

 ٠ نأ ىلإ رمألا ىف ركفف « امهقاري ىاتسبلا ناكو
 املف « كدا ملين ساما نهد سوع كلا

 هريخأو جوزلا ىلإ ىناتسبلا بهذ ىلاتلا مويلا تاك
 هيلإ اورضحم نأب جوزتا رمأف « هملعي ام لكب
 ًاحاسمت لكش مث « بهذلاو سونبألا نم ًاقودنص
 « قاتسبلل هاطعأو ًاروحسم هلعجو عمشلا نم

 ىف ري فق مجعتسيل مالغلا رضح امدنع : هل لاقو

 اذه ىلطت نأ كيلع © موي لك ىف هتداع ىه انك

 . بهذو حاسقلا ىلاتسبلا ذحأف « هءارو حاسلا

 ىئاتسبلا ىلإ ةجوزلا تلسرأ ىلاتلا مويلا فو
 « ًاتقو هيف ىضمت ىكل قسوحلا اه ءىبم نأب هرمأت

 « ليمحو نسح وه ام لكب هدوزو قسوحلا دعأف

 « ًانقو اهمالغ عم هيف تمضمأو ةجورزلا نب راطعو
 'فولأم ىلع محتسيل مالغلا بهذ ءاسملالبقأ اهيحو

 عمشلا حاسم ءاملا ىف ىناتسبلا ىلأف < هتداع

 . مالغلاب كلسمأو ًاريبك احاسمت بلقناف

 هذه ايأرو كالا هعمو جوزلا رضح امدنعو

 بهذي نأب حاسقلا كلملا رمأ « رركتت ةبيجعلا
 ةريحبلا ىلإ حاسقلا زفق ذئدنعو « هتسيرف ذخأيو

 ةجوزلا امأ « دبألا ىلإ هب ىتخاو مالغلا هعمو

 ىلأو رانلاب اهقرحو اهراضحإب كلملا رمأ دقف
 . ربملا ىف اهدامرب

 دل وعم تس



  ةجورلا ةئايخ تبقوع ةصقلا هذه ىف انهف

 بقوعو .ءاملا ىف .هدامر رذو اهدسج قرح

 ىلإ هب كزنيو حاسقلا هب كتفي نأب ىنازلا مالغلا
 . هيف قرغيو صوغيل ءاملأ

 ةلودلا ىلإ اهدهع عجري ىرخأ ةصق ىو
 ىعديو امهنم ريكألل ناك « نيوخأ ىرن ةثيدحلا
 هوخأ امأ يو هل تناكو تيب « سيبونا »

 هتيب ىف هعم شيعي ناكف « اتاب  ىعديو رغصألا

 ةيشاملا ىعريو لقحلا لامعأ ىف هدعاسي « هل نياك

 اهعم مانيو لكأيل ءاسم لك لزأملا ىلإ ام دوعيو
 . اهتسارح ىلع ًارهاس ء ةريظحلا ىف

 لقاللا ىف ًاموي ناوخآلا ناك نا ثدحو

 ركألا خألا لسرأف « روذب ىلإ اجاتحاو نالمعي
 انت رضحاو بهذا» : هل لاقو رغصألا هاخخأ

 دجوو رغصآلا خألا بهذف « ةيرقلا نم ًاروذب
 لاقف « اهرغش طشمت ةسلاج ركألا هيخأ ةجوز

 + نفط ىلإ اهدافنا رودي جافا وف رق كان
 : هتباجأف « ىطبت الف ىفرظتني ركألا ىخأ نأل

 يسيداعب اهب هنو قرضا عفا راخلا تفذلو
 . « مي نأ لبق ىرعش فيفصت كرتأال

 ًاريبك ءاعو ذخأو هت ريظح ىلإ مالغلا بهذف

 حمقلاو ريعشلا لمحو ء ةريبك ةينك هيف ذخأيل

 رادقم ام : هيخأ ةجوز هل تلاقف « هب جرخو
 سايكأ ةثالث لمأ : اباجأف ؟كفتك ىلع هلمحتام

 عومجم نوكيف « ريعشلا نم نيسيكو حمقلا نم
 « اهل لاق اذكه . سايكأ ةسخ ىنتك ىلع هلجأ ام
 كارأ ىفإو « ةوقلا ديدش تنأف نذإ : هل تلاقف

 هيلإ اهسفن تقاتو .موي لك ىوقتو دتشت
 لاعت : تلاقو هب تكسمأو تماقف « هتييشاو

 ةدئاف كلذ ىف نوكيسو « عجطضنو ثبعنو وهلذ

 . ةليمح سبالم كل عنصأس ىنأل « كل

 رمأألا كلذل دهقلا روثي امك مالغلا راث كئدنع

 فودلا املع ىلوتساو ؛ هيلع هتضرع ىذلا ءىذبلا

 ماقم ىف ىلإ ةبسنلاب كنأ ىرظنا : امل لاق نيح
 ربكأ خاك هنأل 2 ىنأ ماقم ىف كجوزو « قدلاو

 ىذلا ركنملا مثإلا اذه اف « ىنلاعأو ىنابر دق

 ىرخأأ ةرم لوقلا اذه ىديعتال ؟ هنع نيئثدحتت

 ناو هي اذعأ نغاال فوش يتاح نم فاو
 هلمح عفرو (ناسنإ ىأل ىف نم هنع ةملك جرخت

 ريكألا هيخأ عم لمع ثيح لقحلا ىلإ بهذو

 . ةعرعو قدصب

 ريكألا خألا فرصنا ءاسملا لبقأ امدنعو

 هتيشام ىعري رغصألا خألا ذخأو « هلزنم ًادصاق

 همامأ هتيشام قوسيو لقحلا باشعأ رئاس لمحو

 . ةيرقلا ىف ام ريظح ىف مانت اهعدي ىكل

 املع ىلوتسا دقف ركألا ةيحأ ةجوز امأ

 ترهاظتو انهد تذخأف « تلاق امل علماو فوحلا

 تدقع دقو + تنيهأو ًاديدش ًابرض تبرض ابنأب
 دق رغصألا هاخأ نأ اهجوزل لوقت نأ ىلع مزعلا

 ىلإ ءاسملا ىف اهجوز رضح املف . اهناهأو ارض .
 ول انك ةدقار هتجوز دجو هتداع فولأك هلزنم

 2 اهتداعك هيدي ىلع ءام بصت ملف « ةضيرم تناك

 اهجوز احل لاقف . أيقتتو دقرت تناك لب هتدوع دنع

 دحأ ىملكي مل : هل تلاقف ؟ دحأ كملك له

 ذحأيل رضح امدنع وهف « رغصألا كيحخأ ىوس

 وهلن ىلاغت ىل لاقف ىدحو سلجأ ىندجو روثبلا

 مل ىتكلو ىل لاق اذكه . عجطضنو ثيعنو

 ع راعللاي : هل تلق لب هرمأب متهأ ملو هعواطأ

 ىتح ىبرضف فوحلا هارتعا دئدنعو « كيبأ ماقم

 دعب. شيعي هتكرت تنأ اذاف « ثدح اع كرصخأال

 دل ١ تا



 ق دوغي امدنع هنأل « رحتنأ فوس ىنإف كلذ

 ةئيسلا ةصقلا هذبم كليلإ ىضفأ ىنعمسيو ءاسملا

 1 . هسفن ةئريت لواحيس

 « دهفلا روثي امك ريكألا خألا راث ذئدنع

 فلخ فقوو هدي ىف اهلمحو هتيدم ذحشي ذخأو

 ىف دوعي امدنع رغصألا هاخأ لتقيل ةريظحلا باب

 . ةرظحلا ىف هتيشام لخديل ءاسملا

 رئاس رغصألا خألا لمح بورغلا دنعو

 تلخدو رضحو موي لك ىف هتداعك لقحلا باشعأ

 تلاق نأ ثبلت مل اهنكلو ةريظحلا ىلإ ىلوألا ةرقبلا

 هديبو كل طباري ريكألا كاخخأ نإف رذحا : ابعارل

 مهف دقو . همامأ نم ترهاف كلتتب كل ةيذم

 ةيناثلا ةرقبلا تلخد املف . ىلوألا ةرقبلا تلاق ام

 ةرظعلا باب تحن نم رظنف « لوألا هتلاقام تلاق

 فلخ فقي ناك ىذلا ركألا هيخأ بدق ىأرف

 وقرا نعد ك1 نيكسلا هديبو بابلا

 ًارهاش ركألا هوخأ هعبتي اعرسم ودعي ذخأو
 ْ , هتيده

 روح عر » هلإلا رغصألا خألا اعد ذئدنع

 ىذلا تنأ كنإ بيطلا ىهإ اي » : الئاق « ىتخأ

 عر عمتساو . « ءىبسملاو قحلا بحاص نبب مكحن
 كلذبو « حيساقلاب جومب اره امهْننب رجفف هئاعدل

 ٌئطاشلا ىلع رخآلاو « ئطاش ىلع امهدحأ فقو

 نيترم دي ىلع ادي ريكألا خألا برضو « ىناثلا

 . هانأ لتقي مل هنأل

 ئطاشلا نم هيلع ىدان رغصألا خألا نأ ديب

 غزيت نيح حابصلا ىتح قبا » : الئاق رخآلا
 بحاص فصنتس ىهف « الإ مكتحتف نسمتكلا

 « كعم قبأ ال فوس ىنأل « ءىسملا نم قحلا
 لإ يمداسرا هيف كنا نق ناكمون لعاألو

 .«زرألا داو

 موي مودق نلعأو رجفلا رون حال امدنعو

 لك ىأرو « ىتخأ روح عر» قرشأ « ديدج
 هيخأل مالغلالاق « رخآلا هاخأن يوخألا نم دحاو

 ىغبلاب ىلتق ةيغب ىل كلتدراطم ىنعم ام : ركألا

 ؟ هلوق دوأ امل الوأ عمتست نأ لبق ناودعلاو

 ةلزنم ى ىل ةبسنلاب تسلأو رغصألا كاخأ تسلأ

 رمألا سيلأ ؛ ىبأ ةلزئم ىف كجوزو ؛ ىأ
 تلاق روذبلا رضحأل ىنتاسرأ امدنع كنإ ؟ كلذك
 نكلو « ماننو ثبعنو وهلن لاعت : كلتجوز ىل

 ع ةقيقحلا تبلقو سكعلا ىلع كيلإ لقن مالكلا

 « هجوز نيبو هنيب ثدح ام لك نع هل حصفأو
 نكلو 8 لائق ) ىتخأ روح عرد ب مسقأو

 كتيدم تربشو « ًاردغ ىلتق ديرت كلنإ ؟ هافسأاو

 . ةثيلد ةرذق ةأرما نم ةملك ببس

 ىسانتلا هوضع عطقو صوب نيكس لتسا مث
 حبصأو هيلع ىمتأو كلمسلا هعلتباف ءاملا ىف هامرو

 ًانزح ركألا خألا كللذل نزحف « ةئيس ةلاح ىف

 مل هنأ ريغ « هيلع ارم ءاكب ىكبي فقوو ًاديدش
 ثيح رخآلا ئطاشلا ىلإ لصيل ربملا روبع عطتسي
 . حيساقلا بيسب هوخأ فقي

 « زرآلا ىداو ىلإ رغصآلا خألا بهذ مث
 « هسأر قوف هديو هلزنم ىلإ ركألا خألا داعو

 ناطلاب هسفن ىطغو ( ىبسألاو نزحلا ىلع ةمالع )
 ىلإ اهتمي ىللأو هتجوز لتق هلزنم غلب امدنعو
 . « رغصألا هيخأ ىلع بحتني ساجو بالكلا

 نأ اهجوزل ةجوزلا ةنايخ بيصن ناك انهف
 ىلع امل ءازج بالكلا ىلإ انمي ىتبلأو اهلتق
 . منإ نم هتبكترا ام

 عضاوت ىلا كولسلا بادآو قالخألا دعاوقف

 داعتبالاب ىضقت تناك ةعدقلا رصم ىف سانلا املع

 ىلع ديدشلا باقعلا لازنإو روجفلاو مثإلا نع
 مدس عمها



 اذه قو .. دعاوقلا هذه .نع فرحني نم لك
 .. «بتح حاتب» ةعدقلا ةلودلا مكح انخيش لوقي

 ى ةماركلا روفوم نوكت نأ ديرت تنك اذإ »
 مأ مظع لزنم ناكأ ءاوس « هلخدت لزنم ىأ
 برقت الف هلحدت لزنم ىأ مأ قيدص مأ خأ

 ءاسنلا ىوبم قلعتلا هلخد ناكم نم اف « ءاسنلا

 نطاوم كسفن بتجن نأ ةكحلا نمو . دسف الإ
 نم ًافالآنإف « كالا دراوم اهدروت الو للزلا
 ىف مهفتح ىلع اولعو مهسفنأ اوكلهأ لاجرلا

 ١ حمل ىف محك بهذت ةضراع ةذلب مهعتمت ليبس
 . « رصبلا

 وأ ءاسنلا نم ريذحتلاب مكحلا قتكيال انهف

 وعدي امإ « ةئيطحلاو مثإلا ىف نهغم طروتلا
 ةمارك ىلع ءاقبإلاب ريغلا تويب مارتحا ىلإ ًاضيأ

 . ىبرقلا ىوذ ربغ نم اوناك ولو ىح « اهف نم
 «.ىفآ » ةثيدحلا ةلودلا مكح رود قأي م

 : لوقي هارنف

 نم نكمتتال ىتح ةأرما ءارو نهذتال »

 . ( كليل بلس

 اك ع ءاسنلا نم رذحلاب هنبا ركذي انه وهف
 ةظفاحملا ىلإ هحئاصن نم رخآ ناكم ى هوعدي هنأ
 . : لوقيف تويبلا رارسأو تارسألا ةمارك ىلع

 رظنلا ىف ننعمنالو ... كريغ تيب نلخدتال )

 نأ كنيعل نكمم ذِإ « هتيب ىف دقتنملا ء ىغلا ىلإ
 هنع نثدحتت الو « تمصلا مزلإ نكلو « هارت

 ىربك ةعرج حبصت ال ىتح « جراخلا ىف رخآل
 . « عمست امدنع مادعإلا قحتست

 لوقي ىرخأ ةرقف ىف ىنعملا اذه دكؤيو

 لب « ةيرحب ناسنإ تيب ىلإ نيهذتال»
 وعل ربا سو ال كلل ندور ادع قي ةلتعوا
 . ( همقب كاب الهأ كل « تيبلا بير ىأ )

 : هنع لوقيف انزلا لإ ضرعتي رخآ ناكم ىو

 قحتسي مظع مرح ( انزلا ىأ) كلذ نإو »
 كلذب ملعي مث . ناسنإلا هبكتري امدنع مادعإلا
 كلت باكترا دعب هيلع لبسي ناسنإلا نأل « الملا

 . 2( بلذ لك بكتري نأ ةئيطحلا

 ةيازنملا ةايحلا

 طيس تيب ىق شيعي مدقلا ىرصملا ناك

 ىذلا وجلا ًامئالم نوكي نأ هانب نم هيف ىعار
 ( ءىنلا بوطلا ) ناللا نم هانبف « هيف شيعي
 تاسنلا مقا كلارا ييطلرعو يطل
 هيف ىرجن -ىبح فقالملاو ذفاونلاو باوبألاك

 ماعطلا تاعاقو ءابسألا هللختت تناكو « مسنلاًمئاد
 روهزلا ليلاكأ .اهناردج نيزت « لابقتسالاو

 ءرخلا ىفو . ةليمح ةيهاز ناولأب تنول ةهكافلاو
 نع دعمو هؤدهأ دوس ثيح « لزاملا نم ىلخلا

 . مونلا فرغ دجوت « ءاضوضلاو ةبلحلا

 لت ىف ةصاخمو « ةثيدحلا ةلودلا لزانم فو

 ذخدتت ةفرغ مونلا ةفرغ بناج ىلإ دجوي « ةنراعلا
 ةفاج تاذ ) رجحلا نم ةصنم اف موقت آمامح

 مامحتسالا ديري نم اهلع فقي ناك ( ةعفترم
 فرصنيو « ىعأ نم هيلع ءاملا مداحلا بصيو

 . ضرألا قف نوفدم ربك ء انإ ىلإ بقث نم ءاملا

 هتيض رأض احرف ةداع دج وي ماهملا راوج ىلإو

 . ةوجف هيفو رجلا نم

 هنا[ ع مح



 ةداع دجوت تناك لزأملا اذه جراخ لإو-:

 اهمهأ ةرشك تاقحلم

 ةريبك ةقيدح نع الضف « ناويخلا رئاظحو مدل

 « كامسآلا عاونأ ىّتشي رخزت تاريح اهللختت

 فورفرتو ةيئاملا تاتابنلاو ستوللا روهز اهم ومنتو
 قئادحلا هذه نم رشك ىفو . ةفلتخملا رويطلا اهقوف

 هيف سلجم بشحللا نم ( كشك) قسوج ىنبي ناك
 ليلعلا مسنلاب اوعتمتسيل هتيب لهأو لزتملا بحاص

 لاثمأ ىف مه طيحن ىذلا رحاسلا ةعيبطلا رظنعو

 بر وعدي ناكو . ةقسنملا ةليمحلا قئادحلا هذه
 تاينغملاو تاصقارلا هذه هتساج ىف وهو تبيبلا

 فرغو نزاختاو خباطملا 38

 ”5صقرلاب نمقيف ء هيراوجو لزملا تامداخ نم

 ًاولح ًامغن ةيقيسوملا نبمال 1 ىلع نفزعيو « ءانغلاو

 . هتيب لهأ نم هعم نمو وه هل برطي ًايجش

 طويخم راطإلا غارف العو « مثاوق ةعبرأ ىلع

 ىلإ طبرتو ًابراقتم ارفض ةروفضم ةمعان ةيناتك
 ةكبشلا هذه نوكتف « راطألا تايابنو بناوج

 نمل ةحارلا لفكت ةنيل ةشه ةلودحملا طويلا نم

 تايشح اهلع تعضو اذإ ةصاختو « ابملع ماني
 . ةفرتم دئاسوو

 « دعاقملاو ىماركلا فرغلا قاب ىف رثتنتو

 ىلع ةداع اهلجرأ طرختو « محفلاو طيسللا امو
 ءازجألا ل « ناويحلا وأ دسألا مئاوق لكش

 ىطغي مث ؛ بشغلا نم رهظلاو ةفلتخلا تاراطإلاو

 معطت ةفلتمم لاكشأب شقنت وأ ٠ بهذلاب اهضع
 دئاسو ةداع اهببلع عضوي ناكو . سونبألاو جاعلاب.

 « ةضفلاو بهذلاب ىثوملا شامقلا وأ دلخلا نم

 وأ ص اخشأل
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 ةددعتم لاكشأ ابضعب ىلع مسرتو

 ةنرامعلا لث ىف ءالبنلا دحأ لزنمل جذومن

 ىقيسوملا ماغنأ ىلع نصقري ىتاللا تاصقارلا ةدهاشمل لزنملا مامأ ةقيدحلا ىف هتبرو رادلا بر سلج دقو

 زاتما ًاثاثأ 7 0 قربا لزتملا ناكو

 . هلجلأ نم عنص
 « ىلزنملا ثاثآلا عطق مهأ نم ريرسلا دعيو

 زكتري ضفخنم بشخلا نم راطإ نم نوكتيو.

 وأ « ةنولم ةيسدنه لاكشأ وأ روهز وأ تاتابف
 وأ رويسلا نم ةكبشب ابف سولحلا ناكم ىطغي
 . دعقملا راطإ ىلإ دشت ةلودحملا لابحلا

 نكت مل نآلا همهفت ىذلا ىيعملاب دئاوملاو

 ةمعطألا نأل « ةمدقلا ةيرضملا روصعلا ىف ةفورعم

 ا



 ةريدتسم عطق ىلع عضوت تناك روصعلا مدقأ ذنم

 م « ًادج ةضفخنم لجرأ ىلع ةلومح رجم لا نم

 دعاوق ىلع ةريدتسملا ةيرجحلا عطقلا هذه تعضو

 . كلذ دعي ةيلاع

 ءاملا ىناوأ لمحل ةيبشحلا مئاوقلا تعاش دقو

 . ةعدقلا ةلودلا ىف ذيبنلاو

 ةفورعملا ( بيلاودلا ) ةنوصألا نع ًاضوعو

 ةيبشخلا قيدانصلا نولمعتسي اوناك مهنإف نآلا انيدل

 روطعلاك ةنيزلا تاودأو لحلاو سبالملا ظفحل

 « لج رق يدانصلا هذحل ناكو . الإ امو طاشمألاو

 بتقت ءاطغم اهود 6 :لكشلا ةلطتوا هدا نمو

 « رخآلا فرطلا نم بوحسمو هيفرط دحأ نم
 ( ناتركأ ) ناجالزم ةداع قودنصلل ناكو

 ىلع رخآلاو ءاطغلا نم ببقملا ءزحلا ىف اههدحأ

 لج :اهيبلإ دعي ناكوب# "يلعن: قودتنفلا ةئاطن

 . قودنصلا لفق دنع مع مث فلي طيخ وأ

 هيوتحت امل ةقح ةزوص انسفنأل نوكن ىكلو

 عطق ركذن نأ انيلع بجم ةيرصملا سولخلا فرغ

 فرغلا ةيضرأ ىطغت تناك ىلا ةنولملا ريصحلا

 اوناك ىلا ةطسبنملا دقاوملا كلذكو . اهناردج وأ
 ءاسملاو حابصلا تاعاس ىب ءاتش اب نوئفدتسي

 لمعتست تناك ىتلا ليدانقلا كلذكو « ةدرابلا

 وفطتو تيزلاب المت تناك فاحص ىهو « ةرانالل

 دعاوق ىلع ًانايحأ عضوت ( ةليتفلا ) ةلابذلا امف
 دح ىصقأ ىلإ فيعضلا اهنوضِب عافتنالل ةيلاع

 . نكمم
 : مدخلا

 ةصاخنو « ةريبكلا لزانملا جاتحم تناكو

 نم ريبك ددع ىلإ « موقلا ةياعو فارشألا لزانم

 « جراخلا ىفو لخادلا ىف نولمعي نيفظوملاو مدخلا

 عايضلاو عرازملا ىف نولمعي نيذلا كلئلوأ نعالضف

 نزاخم ىلع نيفرشم مضت ءايرثألا لزانم تناكو

 « .لزتملا نزاخم فرغ ةرادإب نوموقي بوبحلا

 ناكو . ةعحلا رصاعملا ىلعو زباخلا ىلع نيفرشمو
 نزاخم ىلعو « فرشم خبطملا سأر ىلع موقي

 سراح ءالؤه ىلإ فاضيو . بتاك تابورشملا

 نم مهريغو قاتسبلاو زابللاو باصقلاو تيبلا
 « تالماعلاو لاعلا كلذكو « ًانأش لقألا مدخلا

 تاليمحلا تايروسلا ضعب نهم ركذلاب صخنو
 ةيصخشلا ةمدخلا ىلع نمقي ىكل نءقتني نك ىاللا
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 نم ءاسنلاو لاجرلاب محدزت خباطملا تناكو

 محفلاب ءولمم دقوم ىلع مب ءاوشلا ناكو « مدخلا

 . ىتفأ دوفس ىلع ىحللا راديو « ببلملا

 اهفصو قبس ىلا تويبلا هذه لاثمأ ىف

 نويرصملا شيعي ناك هيوتحتو همضتام مهأ فصوو
 امتداعس لمتكت « ةثناه ةديعس ةيلزتم ةايح ءامدقلا

 نونانفلا صرح دقو . دالوأ نم هب نوقزري امب

 ىلع رباقملا ناردج ىلع روص نم هوعسر اف

 نوير ةاجلط ةيردز رس درو نأل يره
 صرح قلن لب + ايعوالوأ انبي لقي نيوواجم
 ديصل هجورخ دنع :بآلا ريوصت ىلع نانفلا
 هتنباو هتجوز هفلخ نمو هبراق ىف ًافقاو رويطلا
 . هتادعاسي

 ( ىيترفن ١ هتجوزو ( نوتانحخأ » كلملا ناكو

 امأ . امهجورخ دنع تارمألا امهتانب نابحطصي
 نرهظي تارغصلا تاريمألا نافرصقتلا ىف ايقب اذإ

 ابلإ انرشأ ىلا ةحوللا ىفو . امهراوج ىلإ ًاناد

 دقو « امهنانب نايعادي ةكلملاو كلملا ىرن قبس ايف
 « ةدالق هدي نم ىنلتت اهببأ مامأ نهادحإ كفقو

 ؛ اهمأ ىبكر ىلع سلجت .ىرخأ ةريمأ ىرن امك

 مس عع



 اهدي عضوب اهمأ بعادت ةئلاث ةريمأ ضقت نيح ىلع

 . مألا نقذ تحن

 ىهو ةيلئاعلا ةايحلا لثمت ىلا رظانملا نآل كلذ

 نم ةيلاخ ةطيسبلا اهترطفو اهتعيبط ىلع ىرخت
 هيلع تصرح ىذلا راقولا رهاظمو تمزتلا

 ةيلج ةرهاظ ودبت امنإ ةفلتخْما اهروصع ىف شوقنلا

 نم رصعلا اذه انل هفاخخ امو ةنراعلا لت شوقن ىف

 لعلو . هدويقو حالطصالا نم تررحن روص
 ىدحإ لثمت ةروص ًاضيأ روصلا هذه لمحأ نم

 نب فقت ىهو ( نوتانخأ » تانب نم تارعمألا

 أ ىلإ ليمتو « امهتبقرب امعارذ فلتو امتخأ
 « اهخأ اهرصاخت نيح ىلع ل اهنيع ىلع

 تدرو ىرخأ ةروصو . اهليبقتب مم ىه اهنأكو

 لثمت نلرب فحتم نالا ةظوفحم ةحول ىلع

 هيدي نيب لمحم « دعقم ىلع ًاسلاج « نوتانخأ »
 ةلفظلا يكن هدد لح < اهايز ةابقم ةرعملا هفافظ
 نم رخآلا بئاحلا ىلع ةسلاخلا اهمأ وحن اهعبصأب
 . ةحوللا

 هتمظعب رشا ىذلا « « ىناثلا سيسمر »و

 هلافطأب ًارخفو ًاوهز لقأ نكي مل « هنأش ولعو
 . تانبو نينب نيب نيتسلاو ةئاملا مهددع زواجت نيذلا

 خيرات نع هباتك ف ىلقصلا ( اودويد ) انثدحم

 لافطألا دأو ةداع نأ نعو دالوألا ةيب رتنع « رصم

 دالب ىف ةيشفتم تناك ىتلا ءارعلا

 : لوقي كللذ قو « رصم ىف ةمرعع تناك نانويلا

 ىأ « ًاعيح مهدالوأ ةيب رتب نومزام ءابألا نإ ١

 ناك امك « ءارعلا ىف مهكرتب مهضعبل دأو ريغ نم

 دقف « ناكسلا دادعت ةدايزل ؛ نانويلا دنع لالا

 مهو . ندملاو دالبلا رامع ديزي كلذ نأ اوأر

 ى مهكر

 ةمأ نبا ناكولو ىعرش ريغ ًآنبا دلو ىأ نو ريتعيال
 هدحو بألا نو رتعي مهف ةلمحلابو « ةارتشم

 دوزمف مألا امأ لافطألا باجنإ نع الوثس

 سيب مهءانبأ نويرصملا ىرتو . ءاذغلاب ندنحلا
 ةديصع ملل نومدقي مهف « كاردإلا قوف داصتقاو

 قوسو « ةرفوتم ةصيخر ةدام ىأ نم ةعونصم

 « رانلا ىلع ىوشت نأ نكم ىلا ىدرلا تاب

 ءىل اهضعب + ةيئاملا تاتابنلا قوسو 00-

 املو . ىوشم رخآلا ضعبلاو خوبطم اهضعبو
 خانم نسحلا مهابش نوضمم ءانبألا مظعم ناك

 نم ءابآلا هلمحتب ام عيمج نإف « ةارع ةافح دالبلا

 نيرشع نع ديزيال هدشأ نبالا غلبي نأ ىلإ تاقفن

 تحبصأ ىلا ةيسيئرلا بابسألا مأ اذهو . ةمحارد

 « اهناكس ددع ةرفوب ةزاتم ًادالب اهلجأ نم رصم

 نأ ىف ببسلا عجري ةريخألا ةقيقحلا كلت ىإو

 . ( ةميظعلا راث الا نم ًادج ًاريبك ًاددع مضت رصم

 ءامكيلا لاوقأ هديؤت اذه رودويد ثيدحو

 هيلع ديزتو « ةعدقلا رصم روصع فلت# ىف

 انخيشف . ءانبألا تاكو ءابالا تايلوثسمل ًاييترت

 : لوقي « بتح حاتب »

 موقت دلو كلل نكيلف القاع الجر تنكاذإ»

 . برلا هل رسي ءىش كلذف + هتئشنتو هتيبرت ىلع

 وه اذإو : كلاونم ىلع جسنو كب ىدتقا اذإف
 وه ام لك هل لمعاف ؛ اهاعرو كانوتش نم مظن

 « كحورو كسفن نم ةعطقو كدلو هنأل « بيط

 . هيفاجن كبلق لعجتالو
 ناتبملاو ثافإلاب ملكتو و طف كولسلا دعاوقل

 2 هلوق مقتسيو هنأش لدتعي ىح بر.ذلاب هموقف

 هبأي مو هسأر بكر اذإف

 نإف « دسقي ال ىتح ءوسلا ءاقفر نبو هنيب دعابو

 « لضي ال ليلد ىلع ريسي نم
 ببسأف هيبأل نبالا ةعاط مكحلا حدتما انك

 : لوقي ةرات وهف « لاخنا اذه ىف

 عمتسيو قأي عيطملا نبالا ةعاط لمأ ام

 مس ]4و



 . 6 ةوجولا لام ريخ ىه ةعاشلا نإ 2 ًاعيطم

 : ددري ةراتو

 حيصيف « 000

 نيالا اذه ودغيو . مظع حرف ىف كلذ نم هوبأ

 عمتسي نم لكو « ًاديس نوكي امدنع نيل ًاقيقر

 نوكتو هوبأ هرقويو « هلسج حصيف « هغيطي هيلإ
 ىلع نوشيعي نيذلا ءايحألا هاوفأ ىف ةدلاخ هاركذ

 « مهتايح لوط ضرألا

 بوجو نبالل نيبي نأ ىلع صيرح مكحلاو
 اذه ىو « اهم ىدتقي ةنسح ةودقك بألل هذاختا

 : لوقي ىعملا

 هتلصوأ ام هيبأ نع نبالا ذعنأي نأ بيطأ ام )
 ( ةخوخيشلا هيلإ

 لبقتي نبالا لع : نأ ىلإ بألا وعديو
 نآل « لاونملا اذه ىلع هنبا ملعي نأو « هيبأ مالك

 لبقت اذإف « ءارمألا رظن ىف لماك لجر وه عيطملا

 نإف ء عاطأو هبنتو نسح لوبقب هيبأ مالك نبالا

 . « هقفوم هلامعأ نوكتو ًاميكح نوكي نبالا

 نا م

 روكذلا باجنإ ىلإ مهليم نم ولخع نكي مل رمألا

 َْق أرقن نحنو ؛ ركذلا دلولا دلوم ميج رتو

 ىف درو ام ردقلاو ريمألا نع ثدحتت ىلا ةصقلا

 : ىتآلا هجولا ىلع تأدب ىبلا اهحتاف

 نمو « ركذ دلو هل دلوي مل اكلم نأ ىكحم »

 ةهلآلا وعدي ذحأو نزحو هداؤف ضبقنا دقف من

 هل تباجتسا ىتح «ًادلو هقزرت نأ اهدبعي ىلا

 « تعضو لمحلا روبش تمتأ املف ًادولوم هجوز

 تاروحتملا تعمتجاو . ًاركذ اهدولوم ناكو

 قوس 0 : "اقف ةرلقو هرديصم نررقيل عبسلا

 «:( بلك وأ نابعث وأ حاسمت ببسب هتوم نوكي
 ىف اوماق « اذه هدلوم اورضح نيذلا عمس املف

 كلملا نرحف . كالملا ةلالخل رارقلا اونلعأو لاحلا

 نم تيب مالغلل ديشي نأب رفأو انينتك رك اذهل

 ةعومجم هل نيعو « ءارحصلا ةفاح ىلع رجحلا
 شايرلا رونق هشرفو « نيصلخملا مدخلا نم

 . « هرصق لفطلا خريال ىتح رصقلا نم ةبولحما

 نإو نحنو « لاونملا اذه ىلع ةصقلا رستو

 ىّبت اهنم ةدافتسملا ةريعلا نأ الإ اهتمتاخ دقتفن انك

 كار روف يسيرخ رد اطيق نال
 نأ ذإ « موهفم كلذ ىف ببسلاو . هايإ مهريدقتو

 ىذلا وه هنأ ىلع نبالل رظني ناك ىدقلا ىرصملا

 هاوفأ ىف ايح همسا لغجبو هدلاو ىركذ ىبجح

 شوقنلا فال 1 هركذت اك نيالا بجاوف . سانلا

 اع بألا ةئج نفد وه راثآلا ىلع تدرو ىلا

 ى اهتياعر ىلع رهسلاو « ممارم نم اهماقمعب قيلي

 كلذب ىبعنو « الا رشخا ىذلا ىدبألا لزتملا

 ىف اهوحن ةمزاللا سوقطلاب مايقلاو « ةريقمل
 . دايعآلاو مساوملا

 نيوبألا نيب طبرت ىلا ةطبارلا تناك دقل

 ى لفطلا ىعرت مألاف ؛ ةكسامم ةيوق امهئانبأو
 اذإ الإ مهللا « هعاضرإب موقتو « ىلوألا هينس
 .ةعضرم رجأتست تناك اهم ةبرث ةينغ ةرسآلا تناك

 رود ىف هدالوأ ةيبرت ىلع فرشب بألا ناكو
 ىلإ مهلسري نأب ةصاخ ةيانع ىعيو « ةئشنتلا
 وه ناك مهدنع ملعتلا نأل « اوملعتيل ةسردملا

 ةلودلا بصانم باب مهمامأ حتفي ىذلا ليبسلا

 مهم لصيو ةداعسلا بابسأ مل ققحيو « اهعيمح
 ْ . بتارملا ىلعأ ىلإ

 ناك تاجوزلا ددعت نأ نم مغرلا نلعو



 مهرتكأ نأ الإ « ءامدقلا نايرصلا دنع اعورشم
 اهعم نومعني ةيعرش ةدحاو ةجوزب نوفتكي اوناك
 ىلا ةطبارلا نأ عمو ةرسيم ةئداه ةيلزنم ةايحم

 نببو « ةهج نم هجوزو جوزلا نيب طبرت تناك

 ةيوق تناك « ىرخأ ةهج نم امهدالوأو نيجوزلا
 لع يفق تناك ايست الا تورط نأ الإ

 قبي الو هرامن ةليط هتيب نع فرصني نأب جوزلا
 ركابلا حابصلا ىف ةداع جرخم وهف . ًاريثك هيف

 سبلملا الإ همسج رتسي ال « هلمع ىلإ بهذيل
 نم فلأتي ىذلا طيسبلا هماعط هعم الماح « ليلقلا

 كمسلا نم ةعطقو لصبلا ضعبو زيا نم ليلق

 ضعب امام لمعلا فقي ةرهظلا دنعو . ددقملا

 ةرصق ةءافغإلو ءادغلا ل وانتل ىكي ىذلا تقولا

 3 بورغلا تقو نحن ىبح لمعلا اهدعب رمتسي

 , اماه لمعلا تقوتي ذئدنعو

 2 مهعءابآ نودعاسي اوناك دقف ءانبألا امأ

 لامعألاف « لقحلا ىف لمعلا ناك اذإ ةصاخمو
 « ةلماعلا ىديألا ىلإ ةمئاد ةجاح ىف ةيعارزلا

 نم نأ ديب .ضرألا ةلغو جاتنإلا نم ديزت اهل رثكو

 عرسي ناك ءاكذلا نم ًائيش هدلو ىف سنأي ناك

 ةسردملا ىلإ ةعباسلا وأ ةسداسلا نس ىف هلاسرإب

 « باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلاءىدابم ملعملا هنقلي ثيح

 هسردم كري ةرشع ةيناثلا وأ ةرشاعلا غلبي امدنعو

 نم ناويد ىف بتاك ىلإ هب دهعيو « لوألا

 ًابتاك ريصيل هيلع ذملتتيو هنع ذخأي نيواودلا

 هملعمو هذاتسأ قفاري ىصلا ناكف : ةفرعمو ملع اذ

 ًاروهش هيف ىضقبو « لمعلا ناكم وأ ناويدلا ىلإ

 ديعيو 2« تاباسحلاو قئاثولاو تاباطخلا لقني

 ناكو « لمعلا اذه نقتي ىتح اهخسنو اهباتك

 « اهيفام مهفت نقتيو اهنم ملعتي تح بتكلا ىف أرقي
 نع ثح ةيفاك ةربخ هل ثرفوت ام اذإ .ىح

 اهدجو ام اذإف « اهنأش لق امهم اه قحتلي ةفيظو
 ىلع تيب هل سسؤي ىكل جوزتو كلذ ىلع هبر دمح
 ةرسأ سأر ىلع حبصيف مدقلا ىرصملا ريبعتلا دح

 اذإف « ةنم نيرشعلا كاذنيح هنس ىدعتت ال دقو

 « ًابتاك حبصي ىتح هيبأ جابنم ىلع راس دلو هل دلو

 نهملا ريخ تناك مهداقتعا ىف ةباتكلا ةنهم نأل

 حلاصملاو تارادإلا ضعب ىف كانهو .ًاعيمح

 ةردلأ لإ انه ةروشب تانكلا ني لد ادخل اع

 بأآلاو « هابأ فلخم دلولا ابف ناك« ةدحاو

 . ةبقاعتم الايجأ اذكهو هدج فلخم

 ةيلزتملا ةايحلا ىف ابيصن ناك دقف ةأرملا امأ

 لكب ةمات ةيارد ىلع تناك نإو ىهو « ًاريبك

 مل ابنأ الإ لزأملا لامعأ نم اهقتاع ىلع عقي ام

 ىهف . اهرهظم وأ اهسفن نوتش ىف لمت نكت

 قوف ام ىلإ لصي اليوط ًاقيض ًابوث ةداع سبلت
 نم ًاريبك ًابناج كري ناك نإو « ليلقي نيمدقلا
 « ناطيرش نيفتكلا ىلإ هدشي « ًايراع مسجلا ىلعأ

 ىلطتو اهجاوح ججزتو رمحألاب اهتفش لطت ىهو

 ف دتع هلعجتو « لحكلاب اهنيع شومرو اهنافجأ

 ىكل « غدصلا وحن اهنيع ظاحل ىلي م ىلإ طخ

 نهدت ىهو . ًاقنأتو ةعس رثكأ ودبت نويعلا لعجت

 « نوهدلاو بويطلاب هرطعتو «٠ تيزلاب اهرعش
 نيزلت ىهو .ةريغص رئافض هنم لعجن دقو

 لالخ ةصاخنو « ليخالخلاو دئالقلاو متاوخلاب

 نومرغي ءامدقلا نويرصملا ناك ىلا مالولاو بداملا

 . امتماقإل ًاديصت صرفلا نوديصتيو ًاربك ًاهارغ اه
 ةبعشتمو ةرشك تناك دقف ل زْنملا ق املانعأ امأ

 عم راغصلا لسرتو « ةرسألل ماعطلا دعت ئهق

 ىهو « اوملعتيل ةسردملا ىلإ وأ ىعرتل ةيشاملا

 لسغتل وأ « ات رج العث ةرواحم ا ةعرتلا ىلإ جرخت
 زملتو « ماعطلاو زدحلا دعت ىلا ىهو « ابسبالم

 مع [816 ةععن



 كيحن وأ جسنت وأ اببف لزغتل غارفلا تاقوأ
 ىلاىهو « اهدالوأو اهجوزل اهقترتوأ « سبالملا
 هتجسنامو اهديزو اهرويط عيدتل قاوسألا ىلإ فلتخت

 اهافطأل اهئيبرت بناج ىلإ اذه لك « ةشمقأ نم
 + عاضرإلاو ةيانعلاب اهعيضرل اهدهعتو راغصلا

 تويبلا ىف ةصاخم و « لزأملا ةديس نأ ىلع
 ىثاللا ؛ تامداحلاب ةداع نيعتست تناك ةريبكلا

 دل زل لاعأ عا رو وشال نتف
 « نهعلسب قوسلا ىلإ نيهذيو جسنلاو لزغلا لامعأو
 . لزّملا لامعأ نم كلذ ىلإ امو

 ةبر تقو لغشت تناك اهعينح لامعألا هذه
 ءاسملا ىف اهجوز داع ام اذإف ء رابذلا لالخ رادلا
 ءاشعلا لوانتل ةرسألا تعمتجا اهدالوأ ابلإ داعو

 اوبتنا ام اذإف « ةدوملاو ةفلألا حور اهلع فرفرت
 ثيداحأ ىف نوقرغتسيو رمسلا مطل بيطي هنإف هنم

 « اموبوانتي ةيلسقلل ةطيسب باعلأ وأ « اهنوبذاجتي

 نأ هدعب نورعشي « ليللا نم عيزه ىضقني ىتح
 « هعدخىلإ مهم لك فرصنيف « ًاقح مهملع مهمادبأل

 امع مهضوعي « ةحارلاو مونلا نم ًاطسق لانيل

 اودعتسي ىكلو « راهللا ءانثأ دهج نم هولذب

 . ةبثوتم ةمهو ددجتم طاشنب ديدحلا مهمويل

 مس ووو ب



 د1 د
 ءامدقلا نيب رصملا ىدل

 راتخم نيدلا لامج دمحم روتكدلل

 امك ًابعتو ًادك اهلك نييرصملا ةايح نكت م
 ًارثك لب ٠ شوقنلا نم رثكلا انل روصت

 . ءىرلا وهللاو حرملا ىلإ ىرصملا أجلي ناك ام
 ىعملاب هالم وأ ومل رود كانه نكت مل « ةقيقح

 ىدل تددعت دقف كلذ عم نكلو ؛نآلا انيدل فو رعملا

 مهغارف ذ تاقوأ اهم نوضمب ىلا ةيلستلا ناولأ نييرصملا

 ثععبتو رورسل بلا قاف ىلا هيف مي

 : لئاسولاو نإ ولألا كلت ن رك ذن 8 ةجبلا ىلع

 بكتساوملاو داعألا ىف كارتشالا

 دهع ىف ةصاخو « نيرصملا دايعأ تددعت

 ديعك ةيعارزلا دايعألا كانهف « ةثيدحلا ةلودلا

 , ©0ناضيفلا ديعو داصحلا ديعو ةنسلا سأر
 دايعأو نومآ بكاوم5 ةينيدلا دايعألا كانهو

 ع9 ةنابخللا دايعأو ةفلتخا ةهلالا

 مظعم تناكو . ىتيثالثلا ديعلاو هجيوتتب لافتحالاك
 « ىنيد عباط تاذ رمألا أدبم ىف دايعألا هذه

 ةماقإل صرف ىلإ تلوح نأ ثبلت مل اهنكلو
 . ةمخضلا بكاوملاو ةربكلا تالافتحالا

 ثوعرف دايعأ مث

 كلت ىف ةمهاسملا ىلع ًاصيرح- ىرصملا ناكو

 « رورسلاو ةجبلا رهاظم اهلبقتسي « دايعألا

 هترسأ عم جرخم « هحراوج لكب اهف كراشيو

 دمحلا تاولص ىلصيو ©« بكاوملا ةدهاشم

 ىف ( ةيعارزلا دايعألا ) عوضوم رظنا )١(
 + ( ةعارزلا ) باب

 ىف ( ةيئيدلا دايعألا ) عوضوم رظنأ (؟) .
 .* ( ةيئيدلا ةايحلا )( باب

 دقو « نيدشنملا عم ديشانألا دشنيو : ركشلاو
 اال ودرع !! نع ربعي ًاصقر صقري

 ا نوقاحب « ةنعارغا | دايعأ ترثك دقو

 نم اف عاش ام تزمتو « تارريملاو بابسألا

 تاهاجنا نم ابءلع ىغاد امو :جر متلاو فرتلا ناولأ

 طور هي زالت ناكتومإب نوع رف ديجعل

 ىضامم هلبقتسمو هرضاح لصوو « ةهألا بكرب
 ْ , داغألا هفالسأ

 لافتحالا ديع دايعألا كلت مهأ نم ناكو

 تناكو . شرعلا ىلع همولجو نوعرف جيوتتب

 سوقط ىرجنو «ةصاخ تاولص ديعلا اذه ىف ىلتت

 ةثيدحلا ةلودلا ةنعارف صرح دقو . ةثراوتم ةينيد

 ديعلا اذه ىف نوعرف رهظي نأ ىلع صاخ هجوب

 ليئامت هيف ةنهكلا لمحت « مظع بكوم سأر ىلع
 مهو سحأو ىناثلا بتح وتنمو انيم ةنعارفلا

 ىرتكلا اضبل روصع اوأدبو دالبلا اودحو نيذلا

 . ديعسلا جمميملا هبعش مامأ نوعرف قرشي نأ ىلعو

 ةيمحا جيوتتلا تالف تناك دق هنأ « عقاولاو

 ىلا ول سس



 ." ءاقتراب الافتحا اهنوك بناج ىلإ ىهف « ةريبك
 ىرك ذل ديل ةباتع تناك « هدالب شرعل كلملا

 . هتنعارف جات تحت لينلا داو ةدحو مايق

 « ىيئالثلا ديعلا » ةمالا نوعرف دايعأ نمو

 نكي ملو .نييرصملا ءامدق ةغل ىف « دس بح و وأ

 نوعرف مكحم نأ ديعلا اذب لفتحيل ىرورضلا نم
 ليج رورم دعب ماقي ديع وه لب « ًاماع نيثالث

 « شرعلا ىلع نوعرف سولج ىلع نمزلا نم
 ىح «.هطاشنو كلملا ةيويح ديدجتي هيف لفتحمو
 « ةردقلاو ةوقلا سفنب ىرخأ ةدم كح نأ هنكم

 شوقن انل تلحس دقو . شرعلل هؤاقترا هيف لثعو
 ةفرفملا ةلوذلا دهض نع ةيطو ءكلبلا رياتع صلحإ
 تزربأو . ليجست نسحأ ديعلا كلذب لافتحالا
 ى مثالولا تميقأف « ةعورو ةجبم نم هيف ىلجت ام

 بكر لاصيإب لفتحاو اياطعلا تعزوو رصقلا
 ةنعارفلا ةداع نم ناكو . شرعلا ماس ىلإ نوعرف

 ملافتحا دغب ديغلا كلذ ىركذب لافتحالا

 .هب لوألا

 ش ايعأ ملتي ليدل ةلودلا ةعارف مها دقو

 ةرفاقلا يدلح نع درع لعب رصللا كارو

 ىلع ةفلآلل ًاركش نيبارقلا نومدقيف « ايسآ ىف
 « ءادعألا ىلع رصن نمو ةوق نم مهولوأ ام

 . مهيلع ماعنإلاب نولفتحمو شيجلا داوق نومركيو

 ى ةقفوملا هتلمح نم دئاع وهو ىرصملا شيخلا
 « ةيبرخلا تالجعلا همدقتت « بونحلا وأ لامثلا

 رستو « فطاخلا اهندعم قيربو ذاخألا اهرظنع
 دقو « ءادعألا نم ىرسألا شويج هتريخؤم ف

 ةلودلا لاجر رابكو ةنهكلا ءاسؤر هلابقتسال عره
 قيرطلا ىناج ىلع فطصملا بعشلا تذخأ اهي

 كلتل ناكدق هنأ عقاولاو . راخفلاو رصنلا ةوشن

 حور ثب ى لاعفلا اهرثأ بكاوملاو تالافتحالا

 .بعشلا ةيونعملا حورلا عفرو « نييرصملا ىف ةيدنحلا
 ىركلا تالفحلا دايعألا كلتل ةلثمألا رمش نمو

 قى ثلاثلأ نست راصقاب اجابنا تنيقأ ىلا
 تلت لا رصنلا دايعأ اذكو « ةلصافلا ودحم ةعقوم

 . شداق دنع ةبيهرلا ىناثلا سيسمر ةكرعم

 دايعألا ىف ماقي ناك ام نييرصملا ةارس عنقي مل

 ىلا صرفلا نوقلخم اوناك مهنكل

 رمسلا سلاحمو متالولاو بدآملا ةماقإ ملل *ىيبن

 ءالؤه لزاتم تدبش املاطو . ةصاخلا تالفحلاو

 باحصلا تارشع ابللإ ىعدي ةعئار مثالو ةارسلا

 ىدل (ديعس موي ءاضقل نارحلاو نالحلاو

 « ثيدحلا فارطأ نويذاجتي ثيح « ىعادلا

 ةعحلا نوبرشيو « ةمعطألا بيطأ نومعطيو

 ءانغلاو ىيسوملا عامسب نوغتمتسيو « ذيبنلاو

 فيضملا مدخ موقي اهيب «٠ صقرلا ةدهاشمو

 و4 تالفح نم

 ماعطلا فاص مهلإ نولمحيف « مهياعرو مهتمدخ

 * يار كرك مدر نواركااكا كانو

 وأ مهرعش اب نوجوتي وأ روهزلا 0 نومدقيو

 نوهدلاب مهوخمضيو « مهقانعأ ام نوطيح

 « ةفيلألا مهتاناويح عيقت نيح ىف 2« روطعلاو

 . مهدعاقم تحن ططقلا ةصاخو

 ف تالفحلا كلت درضح ءاسنلا تناكو

 1 تناك ةأرملل ةيعامجالا ةايحلا نأ عمو . لاجرلا

 ريثك ىف اهنم ءامدقلا نييرصملا دنع ًاررحن رثكأ

 لاجرلا نأ الإ « ىلالا انرصع ىف تاعمتحملا نم
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 تالفحلا كلت ىف ءاسنلاب اوطلخ 1 يا
 لثم دقف « ةثيدحلا ةزاضحلا ممل حبتت امك « ةيرجم“:

 نيح ىف « مماجوز بتاج نسلاج جاوزألا
 ق ءاسنلاو لاجرلا نم نيجوزمملا ريغ سلجب ٠
 . نكن لكل ةيفاح تقوعام ©

 تحن عضوت ةيفآ شوقنلا ف ىرن ام ار يثكو
 ضعب طارفإ ةيشخ طايتحالا ليبس ىلع  دعاقملا
 « بارشلا وأ ماعطلا ىف تاوعدملا وأ نيوعدملا
 انل تلثم دق روصلا ىدحإ نأ فيرطلا نمو

 بارشلا لوانت ىف ًارببك ًاطارفإ تطرفأ ةديس
 ءانإب ةمداخلا الإ تعرسأف ءىبلا ابلغ ىتح

 + بارش وأ ماعط نم اهفوج ًالمب ام هيف غرفت
 ى ةصاخو « تالفحلا هذه ىف ودبت تناكو

 « نيرصملا ءارث دادزا نيح ةثيدحلا ةلودلا رصع

 ماعطلاو بايثلاو شايرلا : خذبلاو فرتلا رهاظم
 تالفحلا كلت وج ىلع

 نويرصملا ناكدقل . فيطللا عاتملاو رمسلا حور

 ًاتاقوأ نوضقي مثالولاو تالفحلا هذه قيرط نع

 ءاقدصألا طسوو ةلئاعلا دارفأ نيب ةعتمم ةبيط

 ةيعاسألا تاقذلدلا قري لع نقي اع كراعلاو
 علو ىلعو « نيحلا كلذ ىف عمتخما دارفأ نيب

 .صقرو ءانغو ىيسوم نم ةعيفرلا نونفلاب نيرصملا

 قيسوم ا خيست تناك ام

 قيسسوملا
 « ىيسوملل مهحم نويرصملا فرع دقو

 « ةصاخلاو ةماعلا كلذ ىف ىوتسي « اماع مهلابقإو

 نفلا اوردقف « مه-ولق ىف ةعيفر ةناكم تلتحا انك

 . ليما نحللاو ةبذعلا ةمغنلاب اوفغشو « ماهلإلاو

 ةيقيسوم تالآ نويرصملا مدختسا دقو

 تالآلا هذه تناكو . مهروصع مدقأ ذنم ةعونتم

 1 عاونألا ةدودحم ةميمص ٌةبرصم رمألا ءىداب ىف

 بوعشلاب نييرصملا لاصتا دادزا نأ دعب نكلو
 ؛ ًاربكًاروطت تالآلا تروطت ةرواح ا ةيويسألا
 يسأل كورك ضوورعت قا كلخوو

 ىلإ ةيقيسوملا نيرصملا تالآ مسقت نكعو

 « ةيرتولا تالآلا « ةيسئر 0 ثالث

 كنحلا دعيو . عاقيإلا تالآ م نول ا

 ةرابع وهو . ًاعويش اهرثكأو ةيرتولا تالآلا مدقأ

 نم ددع هنم جر توصلل ىشخ قودنص :نع
 ةل آلا فرط ىف ةئبثملاو « هاجتالا ةيدومعلا راتوألا

 اجحأ تفلتخاو كلنخلا عاونأ تددعت دقو

 سوقم عون هعاونأ مدقأ نمو . هلاكشأ تروطتو

 وأ ةرشابم ضرألا ىلع عضوي مجحلا طشوتم

 وهو قيسوملا هيلع بعلي .ةدعاق قوف تبثي

 عئار محض عون كلذ دعب مدختسا مث . سلاج

 ةماق ىلع هعافترا ديزي دق ٠ ضشقنلاو ةفرخزلا

 . فقاو وهو قيسوملا هيلغ فرعي ء ناسنإلا

 دتمت « لصألا ةيويسأ ةيبشخ ةل 1 ىهف ةرانكلا امأ

 نبب ةيزاوتم « ةداعلا ىف ةسخخ غلبت ىلا « اهراتوأ

 ةيقفأ قلعتو « بشخ راطإو توصلا قودنص

 نويرصملا مدختسا كلذك . فرعلا ءانثأ ةيسأر وأ

 ىضيب قوص قودنص تاذ ةلآ وهو « روبنطلا

 ىق رصقت دف « ةليوط ةبقر هنم دتمت ؛ لكشلا

 ةلآلا كلت لكش هبشيل ىح 6 نايحألا ضعب

 عضو ى ردصلا ىلع لمحت تناكو . ىلاحلا دوعلا

 ىسأر عضو ىف وأ نآلا نامكلا مدختسي امك ىتفأ

 روبنطلا ىلع فزاعلا مدختسيو ةيابرلا لمحت انك

 + ةعبرألا وأ ةثالثلا هراتوأ ىلع ام بعلي ةشير

 هسا وو مسا



 تددعت .ىذلا رامزملا اهمهاف خفتلا تالا انآ

 عضو ىف لمعتسي ريصق عون مدختساف « هعاونأ

 عم ىسأر عضو ىف لمعتسي ليوط رخآو قفأ

 رامزملا كلذ دعب رهظ مث . فلحلا ىلإ ليلق ليم

 دنع نالباقتي نيرامزم نم نوكتي وهو جودزملا
 . هنع أدعب املك نادعابتيو ملا

 تالآلا مدقأ نم عاقيإلا تالآ دعتو

 تاقفصملا اهعاونأ مهأ نمو « رصم ىف ةيقيسوملا
 عرق دنع ًاتوص ثدحن ىلا ةيبشللاو ةيندعملا

 .ةقفصملا ىصعلاو عراقملاو جونصلاك ضعبب اهضعب

 ةيبشخ تارااإ نم نوكتت تناكف فوفدلا امأ

 ةقيقر دولج ابطغت « بلاغلا ىف لكشلا ةليطتسم

 تناكو . صقرلا عم صاخ هجوب مدختستو
 ندعملاوأ بشحللا نم لكشلا ةيناوطسا لوبطلا

 ناكام ًاريثكو . ابب برضلا نيحح فتكلا ىلع قلعت

 قيسوم ا عاونأ ضعب ىديألاب قيفصتلا بحصي
 كلذك « صقرلاو ءانغلاب تنرتقا اذإ ةصاخو

 ىف ةعونصم ىهو « لصالصلا نويرصملا مدختسا

 ةئيه ىلع ندعملا نم راطإ نم نايحألا بلغأ

 ىلا « ةعيفرلا نابضقلا ضعب هقرتخت ناصح ةودح

 اهمادختسا ناكو . اهكيرحت دنع ًانينر ثدحن

 . ةينيدلا ضارغأللو ءاسنلا ىلع ًاروصقم

 تاهغن ىلع ماعطلا لوانتب نويرصملا علو دقو

 ةيقيسوم ةقرف راضحإ ةداع ترشتنا انك « ىيسوملا

 ءانغلاو صقرلا ق مهاستو فويضلل فزعتل « ةلماك

 قرفلا هذه تنوكت دقو . مثالولاو تالفحلا ءانثأ

 رورمب دادزا مث + لاجرلا نم رمألا *ىداب ىف

 رصتقا ىح قرفلا كلت ىف ءاسنلا ددع مايألا

 ى قرفلا كلت تلكش دقو . طقف نبلع ابضعب

 ىراض نم رثكأ وأ دحاو نم ةعدقلا ةلودلا
 ندغملاو عاقيإلا ىطباضو رامزملا فزاعو كنحلا
 وبراض مهلإ فيضأ دقف ةثيدحلا ةلودلا ىف امأ

 تاكو . ةرانكلاو روبنطلا ىلع نوفزاعلاو فوفدلا

 كنملا ىبعال ةصاخو 3 نينغملاو نييقيسوملا نيب

 نكي ملف كلذ عمو « رصبلا قوفكم نم ريبك د دع

 نم ريثكلا ىوه دقف « نيفرتمم نييقيسوملا لك
 . ءانغلاو ةيقيسوملا تالآلا ىلع فزعلا نيرصملا

 هاربا كاملا اكرم روم رطسالو
 ةئداه ةسلج سلج دقو هارن « ةراقس ةعدقلا

 ىلع اهفزعو هتجوز ءانغ ىلإ عمتسي « ةيخ رسم
 . كنحلا

 « ةصاخ ةيقيسوم ةقرف نوعرف رصقل ناكو
 ةماقإ دنع « دبعملا ىف اهناكم ىيسوملل ناك انك

 دايعألا ىفو تازانحلا ىف اذكو « ةينيدلا رئاعشلا

 ةصاخلا شوقتلا تألتما دقو . ةماعلا تالفحلاو
 قاوبألا ىف نوخفتي دونحلا روصب ةيبرخلا كراعملاب
 ا اولا نوع زتب وأ

 اهطابترا ةميدقلا ةيرصملا ىيسوملا ىلع ظحاليو
 + نصا رلا و ءانغلاب يف زل نمش ل طنا فرفلا

 لصف ناسنإلا ىلع بعصلا نم لعجم طابترا وهو
 . رخآلا نع امهدحأ

 ًاماهها عاقيإلا طبضب نويرصملا مها دقو

 تاكرح مظنتو مغنلا تيقوت ىلع دعاس ام « ًاقئاف

 ليبس ىق مدختسي ناكو . نحللا لاقتناو فقوتلا

 جارخإ وأ عرذألاو ىديألا عفر وأ قيفصتلا كلذ

 اهروطتب ةعدقلا ةيرصملا ىيسوملا تزيمت كلذك

 ةئداه تناك دقو . ليج دعب اليج اهمدقتو

 فنعلا ىلإ تلام مث « ةعدقلا ةلودلا دهع ىف ةبيتر

 مدختسا نيح ؛ ةثيدحلا ةلودلا مايأ جيجضلاو

 لوبطلاو جودزملا رامزملاو ًارتو نيرشعلاوذ كلنحلا

 اعاد تلظ كلذ عم اهلكلو . ةيوقلا فوفدلاو

 ىذلا « عيفرلا اهقوذو صاخلا اهعباطب ةكسمتم

 . ءامدقلا قيرغإلا نم نيرئازلا باجعإ راثأ

 - وعاد



 ءانغلا

 نايحألا نم رشثك ىف ىيسوملا ءانغلا مزال دقو

 « قيرطلاو تيبلا ف ىنغي مدقلا ىرصملا ناكو
 ةيسانم لك دنعو « ناكم لك ىو « لمعلا ءانثأو

 ىلإ مهمديأ عفر ندنغلا ضعب ةداع نم ناكو

 ماغنألا نورضاحلا عباتي اهب « ءانغلا دنع مهئاذآ

 تشقن وأ ىدرلا ىلع ةرثك ناغأ تنود دقو

 مارغلاو نزلا لمقام ف ناكو «روصلا بناجي

 ةفطاعلا قداص ًاجذاس الزغ هتبيبح ىف بحم ا لزغتيف

 اهسحو اان ىتغتيو «فلكتلاو ةعنصلا نم ًايلاخ

 حالفلا هينغي « لمعلاب لصتي ىبعش ءانغ اهنمو
 « قاشلا هلمعل هتلوازم ءانثأ ىعارلاو لماعلاو

 داصخلاو ثرحلاب ةصاخ ناغأ كانه تناكف

 فيدجتلاو مانغألا ىعرو ذيبنلا رصعو سردلاو
 ىف دشنت ديشانأ كانه تناك انك « كمسلا ديصو

 تابسانم ىف وأ ةيزئانحلا سوقطلا ءانثأ وأ دباعملا

 63 رصتلا بكاوم ىفو دايعألا

 بحلا ىناغأ نم نويرصملا انل كرت دقو

 سلو ةببلملا ةفطاعلا نم ىوحن ىتلا « لزغلاو

 نم نافوطب شيجنو « قيقرلا روعشلاو ضهرملا
 بولقلا كرحم لازي ال ام ةيسفنلا تالاعفنالا

 بارثلا مهاراو دق اماعصأ نأ مغر « رعاشملا زبمو

 . نانسلا فال ذنم

 اهرئاظن هيشت ىبلا ىناغألا هذه ىف اوثدحت دقو

 ةيغرلاو « بوبحملا ىلإ قوشلا نع رخآ دلب ىأ ىف
 ةوقلاو ةحصلا حنمم ىنذلا بيرقلا لاصولا ىف

 ةبيبلا بذعت ىلا قارفلا ةوسق نعو : رورسلاو
 ضعب تضح انك ؛ ةايحلا ىف ةذل ىأب اهرعشت الو

 . عابتسملا ردقب ةايحلاب عاتمتسالا ىلع قاغألا

 ةجورلا وأ ةبيبحلا ىلإ ىناغألا كلت ىف اوزمر دقو

 كلت موهفم ام ىلإ كلذب اودصقي ملو « تمخألاب
 ريبعتلا اذه ىو . مدلا ةطبار نم نآلا ةملكلا

 ىوتسم ىلإ بحلا ةفطاعب عفتري ٠ ىبعملا ف ومس
 . رهطلاو ءاقنلا ثيح نم ةوخآلا ةفطاع

 مل نييرصملا نأ ىلإ ريشن نأ انه انب ردجبو

 ملف ٠ نآلا انيدل فوردملا هانعع ليثعلا اوفرعي

 ىبد سها ىوس ةيرصملا ةيليثعلا ةياورلا نكت
 رهشأ نمو . ةصاخ تابسانم ىف ةنهكلا هب موقي

 تناك ىلا « تسو سروح ) ةيليثمت تايليثعلا كلت

 نب برحلا ةصق روصت ىلاو وفدأ دبعم ىف لثمت
 راصتنابت بنا ىلا « تس و همعو «سروحد هلإلا

 . دالبلا ىلع اكلم هجيوتتو سروح

 ضير

 نيرصملا ةايح ىف ةريبك ةناكم صقرلا لتحا

 مل مهف 2 مهعمتمم ىف ًاماه ًارود بعلو « ءامدقلا

 نع هيفرتلا وأ ةيلستلا وأ وهللا ىف ةبغر هيلع اولبقي

 ىف ديشانألاو ىناغألا عوضوم رظنا )١(

 ٠ بدألا باي.

 ةدابعل اليبس ًاضيأ هنم اوذختا لب « بسحف سفنلا

 نع ريعتلا رهاظم نم ًارهظم هودعو « قلاخلا
 . 1 مهلع هب هللا منأ اهب مهءانتماو مهرورس

 اقيقر اليمح مدقلا ىرصملا صقرلا ناكو

 ةيزازتهالا تاكرحلا كلت نم ولخم « ًاقسنم

 مدل ومي سس



 اهنأ معزيو نآلا ضعبلا اهمرامم ىلا « ةفينعلا
 تناكدق « ضيقنلا ىلعف « ةدق ةيرصم تاصقر
 عباطلا ىه ةقيشرلا تاءامإلاو ةريعملا تاكرحلا

 : ةعيدقلا رصم ىف ضقرلا بولسآل. زيمملا

 ضارغألاو تابسانملا ًاقفو صقرلا. عونت دقو
 تاصقرلا فينصت نكميو . اهلجأ نم ماقي ىلا

 صقرلا اهنم ؛ ةريثك عاونأ ىلإ ةمدقلا ةيرصملا
 تاكرح ىف لثمتي وهو ؛ ىكرحلا وأ ىعاقيإلا
 تايتفلا وأ ةيتفلا نم ةعامح اه موقي ةرركتم ةمظتنم
 تاقفصملا عرق وأ قيفصتلا اهعاقيإ طبضيو
 تاصقرلا هذه ودبتو . ةقفصملا ىصعلاو جونصلاك
 ' ةئيطب تاوطخ ى ةصقارلا وطخت ذإ« ةبذهم ةئداه

 عم * ضرألا نع اهامدق عفتري داكتال ثيحم

 . سأرلا قوف امهمضو نيععارذلا عفر

 تاليكشتلا ضعب صقرلا نم عونلا اذهب لصتيو
 .نكمم ىلا ةيتابوركألا تاكرحلاو ةيضايرلا

 « قابوركألا وأ ىضايرلا صقرلاب ًازواجن اهيمست
 تاكرح تاصقارلا وأ نوصقارلا راتخا ثيح

 ةرلا تاكرح نم ًاداهجإ دشأو ةبوعص رثكأ
 هذه ةسرامم ىلع درف لك ردقيالو . ىكرحلا

 جاتحنو ةريبك ةيناوسج ةنورم بلطتت اهأل تاكرحلا
 ىلع ةصقارلا فقت نأك ؛ قاش ليوط بيردت ىلإ
 نأ وأ ىلعأ ىلإ ةيناثلا تعفر دقو ةدحاو قاس

 الكش ًانوكم هئالمز فاتكأ قوف صقار دعصي

 نهماسجأب فلخلا ىلإ تايتفلا .ىتنت نأ وأ ًايمره
 ش . نممديأ فارطأب ضرألا نسملي ىتح

 هب دصقن الو «٠ ىجوزلا صقرلا كانهو

 رثعن ماف « نآلا هيلع فراعتملا ىجوزلا صقرلا
 الجر روصت ةدحاو ةميدق ةيرصم ةروص ىلع

 ق نضقارلا جاوزأف « نقصالتم ناصقري ةأرمأو

 نم امإو نلجر نم امإ نوكتت تناك ةعدقلا رصم

 . ةراثإ ىلإ فدي“ ةلئاّهم تاكرح ناسرامت نتأرما

 رح قسانت نم هنمضتت ام" نيدهاشملا باجعإ
 - صاخشأ صقر هب دصقنف ىعاهللا صقرلا امأ . مات
 راركتب ةراظتلا بل بلخت ةلئاّتم تاكرح نوشرام

 ةئيعم ةدحو بقاعت لثاع لكشي .تاكرحلا ىدحإ

 نأ ىلإ فديف ةاكاحملا صقر امأ . ةفرخزلا ىف
 تاتابنلا وأ تاناويحلا تاكرح نوصقارلا ىكاح
 بوعشلا دنع فدهس وهو « ةيعيبطلا رهاوظلا وأ
 رهام نامت ا وأ تانازيتسا ةلاقا لإ ةيانبلا
 ىلع لوصحل ا ةيغب رطملا لا زنتساك ةنيعم ةيعيبط
 ةرضحتملا بوعشلا دنع هنكلو « ريفو داصح

 : .ةراظنلا هبلق لع رورتلا .لاخد] لإ فذ
 مهئاطعإل اماو «جيربتلا رصانع نم هيوتحم امل امإ
 نيذلا نيصقارلا حاجن ىدم ىلع مكحلا ةص رفلا

 ريخ نمو . هديلقت نوديري ام ةاك احم ىق هنوس رام

 لثم ىذلا رظنملا كلذ صقرلا نم عونلا اذه ةلئمأ

 تزمر ثيح نسح ىب رباقم ىدحإ ناردج ىلع
 امي حبرلا ةكرح ىلإ امعارذ ةطساب ةفقاو ةاتف
 ىلإ امهتاءانثناب اهمامأ ناتلئاسملا ناتاتفلا زمرت

 نوصقارلا ذْختا دقو . حيرلا لعفب ةلياتملا تاتابنلا
 بالكلا عاضوأ هبشت ًاعاضوأ تاصقرلا ضعب ىف

 مهع رذأب اودلق وأ ةدراطملا اههأت دنع ديصلا

 . رقبلا نورق

 وه رخآ عون ةاكاحنا صقر نم بيرقو
 هيلابلاب فرعي ام مويلا هبشي ىذلا « ىيثّعلا صقرلا

 ثداوحلا ليثمت ىلإ فدهمو « ةيحلا تاحوللا وأ

 . ةفلتخلا اهرهاظمو ةايللا صصق وأ ةيمعراتلا

 ' ىيدلا صقرلا نم ريبك بناج لاخدإ نكعو
 كلت عونلا اذه ةلثمأ نمو . عونلا اذه نمض

 وهو .كلملا نيصقارلا دحأ اف لثم ىلا ةصقرلا

 همامأ عكار ودع ةيصان ىلع ىرسيلا هديب ضبقي
 ىهو « ودعلا سأر مطحتل ىبعلا هدي تعفترا امي

 نع وراح



 رمران كلملا داهج لثمي ىذلا شقنلا هبشت ةروص ٠
 تروصو . دالبلل هوت دنع ةريهشلا هتحول ىلع

 تاصقار ثالث اهب موقي ىرخأ ةيليثمت ةصقر
 عضو ىق تلثم دقو ءاسنلا سبالم نهادحإ تدترا

 ندتللا نييرخآلا نيتصقارلل تصنت اهنأكو ئداه

 زمري الئاتم ًاعضو اذا و لاجرلا سبالم اتيدترا

 ىلع قباستلاو امهمامأ ةفقاولا ةاتفلا ةاجانم ىلإ

 .اهدو بلط

 ناكو ؛« قيسوملا صقرلا نويرصملا فرعو
 تاصقارلا هيف وطخت « اداه ةعدقلا ةلودلا مايأ ىف

 ثيم ةئياعب تاوطخ ف ىرخأللا ءارو ةدحاولا

 كيرحت عم « ضرألا نع نهمادقأ عرب داكال

 مادقأ عقو عم تايرخأ قفصت نيح ىف ؛ نيديأ

 نافلؤي رامزملاو كنحلا ناك اك « تاصقارلا

 يدلل زجل معى ابا فقس لا حاملا
 رمس صقر ىلإ صقرلا نم عوتلا اذه لوحت دقف
 نمقي نهو ؛ لالدو ةقاشر ىف تايتفلا هيف لياعت
 « ناقيسلاو عذجلاو عرذألاب ةعراب تاكرحم

 نفزعي وأ روبنطلا ىلع تقولا سفن ىف نيعليو
 سراع صقرلا نم نوللا اذه ناكو لاما

 اك « فويضلا ةيلستل تالفحلاو بدآملا ىف ةداع

 نوللا اذه ندجب تايتف مز انم ىف ةارسلا ىبتقا

 . صقرلا نم
 لصفني ال ًاعزج ناك دقف ىنيدلا صقرلا امأ

 منألا ٍظعم ىف لاخلا وه امك ةينيدلا ةمدخلا نع

 ةفاك مهتديقع ىف - ةهلآلا تناك دقل . ةميددقلا
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 ى تاكرتشملا ةوسنلا تناكو . رشبلا اهل جبتبي امك

 لوبطلا نعرقي ةملالا بكوع طيمت ىتل تاصقرلا
 درط ىلإ َكلذب تافداه « ناصغألاب نحوليو
 بكوملا ريس قوعت دق ىلا ةريرشلا حاورألا
 . ةيناودعلا اهاياونب

 ىف ةيمهألا ديدش ىرئانحخلا صقرلا ناكو
 نو ريثكلا ىصو دل ىح « ءامدقلا نييرصملا | داقتعا

 مهتازانج عييشت دنع صقرلا لافغإ مدعب مهم

 0 لكشي ىزانحلا صقرلا نم بناج ناكو

 بناج فده اهب « ةيزانحلا ةينيدلا سوقطلا نم
 لع نوزمسلا لاو ثيلا:ةيلدت لإ هنم رخآ
 . هيذؤت دق ىلا ةريرشلا حاورألا درط ىلإ و هبلق

 ضعب ةزانجلل تاعيشملاو نوعيشملا سرام كلذك
 . قوتملا ىلع نزحلا رهاظم نم رهظك تاصقرلا

 تروص ىلا كلت ةيزانحلا تاصقرلا ربشأ نمو

 تابرضل ًاقفو تاكرح ى نايا تاصقارلا ابف

 داانتلا نعر علاعترلا لضفلا .نيخ' قاتوقلا
 مهعرذأ نيعفار ةقسانتم تاوطخخ ىف اوراسو
 . ءاوحلا ىف

 رفلاو ركلا ابف لثمع ىلا برحلا تاصقر امأ

 دنحلا صاخ هجوب ابسرامب ناكف « ةزرابملاو زفقلاو

 تناكو « مههريغو نييييونو نييبيل نم ةقزترملا

 تاقوأ ى دونحلا نع هيفرتللو ةيلسنلل ةليسو ةباثع
 ْ . ةعارلا

 ربلا ديصو ةدراطملا جورخلا

 رثكأ موقلا ةيلعل ةضاير ىرلا ديصلا ناك

 نكي م هنأ عق ةاولاو . توقلا بسكل ةليسو هنم

 ةايحلا ىف ريبك نأش ربلا ديص ةصاخو - ديصلل

 كرت ىضقب ام كانه نكي مل ذإ + ةمدقلا ةيرصملا

 ذحألاو « ةئداحلا ةرقتسملا عرزلا ةاي- نييرصملا

 نومضم رغ « ةايحلا بيلاسأ نم قاش بولسأب
 . حبرلا

 تقولا كلذ ىف ةيرصملا ىراحصلا تناكو

 مد (مها سل



 ًاعون نآلا ىوأت امم رّيكأ ىرلا ناويخلا نم ىوأت

 شابكلاو ةيشحولا نارشلا نويرصملا داصف « ًاددعو

 لتايتلاو لئايألاو نالزغلاو ةيربلا ريزانحللاو زعاملاو

 دفانقلاو سوفلاو بلاعثلاو بتازألاو لوعولاو

 اوصننقا م 2 دوسألاو عابضلاو ىوآ تانيو

 . ةليفلاو ماعنلاو فارزلا ًانايحأ

 ديصلل مهح غلب دق نييرصملا نأ مرو

 ةدراطملاو صنقلا ىف اورهمو « ًاربك ًادح هعاونأب

 ىف ًاماد ًارارحأ اونوكي نأ عبتتسي مل كلذ نأ الإ

 دقف « ةضايرلا نم عونلا كلذ ءارو قايسنالا

 ؤرج ال ىذلا سدقملا امناويح ةعطاقم لكل ناك

 نويرصملا سرام دقو « ءوسب هسم ىلع ناس إ ىأ

 . حامرلاو ماهسلا اولمعتساف ديصلا ىف ةريثك قرط

 « ةطوشنألاو لبحلاو ةيحللا ةقيرط اومدختساو

 بالكلاب ديصلا ىف اوناعتسا دقو . خفلا ةقيرطو

 ءافتقا ىلع ةردق تاذ ًاعاونأ ابنم اونتقا ىثلا

 « لجو وأ فوخ نود ةسيرفلا ةحاهمو رثألا

 « ررضب اهباصأ نود دئاصلا ىلإ اهراضحإو

 . ةدراطملاو صنقلا ىلع ابيردتب اونعو

 قالطنالاب ةصاخ ةفصب ديصلا ةاوه علوأ دقو

 ةيرلاتاناويحلا اببف نودراطي « ءارحصلا ةيدوأ ىلإ

 ءابالا صرح ىتلاو ؛ ماهسلاو سوقلا نيمدختسم

 لب . مهثادح ذنم اهم ةيامرلا مهئانبأ بيردت ىلع

 قالطإو سوقلا دش ةسرامعم نويزصملا علوأ دقل

 راهظإو ةياستلل ديصلا تاقوأ ريغ ىف ماهسلا

 هنقتأ انف كلذ ناك دقل لب « ةيامرلا ىف ةراهملا

 اوهابتو « صاخ هجوب ةتيدحلا ةلودلا ةنعارف

 «يناثلا بتحنمأ») تنوعرفلا ويش دقو . هيف مهقوفتب

 نأ دعي فدهلا ةباصإ ىلع ةردقلاو ةيامرلا نسح

 كلذ ى نيعرابلا هيبأ لاجر دحأ كلذ ىلع هبرد

 ذنم نارملاب هذخأو ( نيم » ىعدي ناكو « رايضملا

 عازذ ةوقب نويرصملا رخاف دقو . هرفاظأ ةموعن

 عيطتسي نم سانلا نم نكي مل هنأ اومعزف « مهكلم
 موي قلطأ هنأ هنع ىور امك « هريغ هسوق دشي نأ

 كس ةيساحن فادهأ ةعبرأ تق رخاف ماهس ةعبرأ

 . تارتميتنس ةيناغلا ةبارق اهنم لك
 حابصلا ةروكاب ىف نوج رخ ديصلا ةاوه ناكو

 نيذلا « عابتألاو مدخلا نم ريبك ددع مهقفاري

 . مابسلاو ساوقألاو ءاملاو ماعطلا مل نولمحم

 كابش ةماقإ ىلإ عابتألا ءالؤه أجلي ناك ام ًاريثكو

 امناوج دحأ نوكرتي « ضرألا نم ةحاسع طيح
 ناكملا ءاحنأ ىف ديصلا بالك ن وقلطي مث . ًاحوتفم

 نودايصلا رشتنب اميب « امراثإو تاناويحلا ةفاخإل

 مهماهبس ةطساوب نيلواحم « ةقرفتم تاهج ىف
 كلت لخاد ىلإ تاناويحلا نم ددع ريكأ هيجوت

 . اهديص لبسي ثيح كابشلا

 هجوب ةنعارفلل ةببحم ةضاير ربلا ديص ناكو
 ةنعارف دحأ ( عروحاس » 7-1 دقو . صاخ

 ىزانحلا هدبعم ناردج ىلع ةسماخلا ةرسألا

 دنو + ءاركعلا اثاره هيض كو ردم نأ

 هيلع لبسيل « ةدودحم ةعقر ىلإ هعابتأ اههجو
 . اهنم ددع ركأ دايطصا

 ىف ذخأ هنأ ثلاثلا سمتحت نع ىور اك

 نب ام ىضارأ ىف محتسي ةيويسألا هتاوزغ ىدحإ

 داترت تناك ىلا ةليفلا ديصب هسفن ىلسيو « نيربلا

 ددع غلب ىبح « ةئمزألا كلت ى عاقبلا كلت

 ضرعت دقو . اليف نيرشعو ةئام اهنم هداطصا ام
 توملا رطحلا ديصلا تارماغم ىدحإ ىف نوعرف

 هنم بيصي نأ نود ًامخض اليف همبسب ىر امدنع

 كتفي نأ داكو « هوحن جئاحلا ليفلا مفدناف « التقم

 ىعديو « هداوق دحأ هيلإ عرسأ نأ الول هب
 تعطق فيس ةبرضب ليفلا لجاعف « بحمنمأ »

 كح 18 تنسب



 . نقع ثوم ن هه هكلم كلذ ذقن ذقنأو ؛ هموطرخ

 ةنعارفلا رثكأ ن ا سمتحن » ناكو

 ةزيللا ءارعص 2 جرم ناكو«ديصلاب ًاعلو
 ةحوالا كلت ماتأ دقو . ؛ لوألا ىنأ » نم برقلاب

 ىلع نيب 4 محلا ةحولب » ةفورعملا ةيتينارخلا

 ودو هب ملح ملح اهيلع نود ىلاو « « لولا ىل د ١

 « ديصلا هدهجأ نأ دعب لاثقلا كلذ راوي مئاق

 سمشلا الإ هل لامت نيح

 .رصم شرعب هتفاكي نأب هدعوو «لاثّلا نعلاولا

 0 نم ( كثلاثلا بتحتمأ ) هنبأ ناكو

 نعم 6 عبارأ

 حيزو نأ هنم بلطو 4

 . هيف ةعاربو ديصلل ةياوه ةئيدحلا ةلودلا ةنعارف

 ءارحصلا ىلإ جورخلاب عل !و هنأ راثآلا ىلع درو دقن
 امم تقولا كللذ ىف 0 ناكو  دوسألا ديصل

 لالخ ق اهنم داطصا هنأو - كوللا هب رخفي

 شرعلا هئالتعا دعب تضقنا ىنلا ةرشعلا ماوعألا

 هنأ هنع ىور اك « دوسألا نم نينئاو ةئام

 بوجن ةيشحولا ناريثلا نم عيطق دوجوب موي تاذ

 نمو اهيإ عرسأف « ةيوارحصلا قطانملا ىدحإ
 ناكملا ةطاحإب

 ناكم ىف اهرصحيو ناريثل ا كلت بره قوعي جايسب
 وأ للك نود هماهسب اهدري دف مث < دودحم

 نم طقسأ ىتح 2« فقوت

 مهرمأ كانهو : عابتألا هئارو

 . ًاسأر نيعستو ةئس |

 ىلع ؛ نوهآ خنع توئا١ نوعرفلا لثم دقو

 ىف وهو ىرصملا فحتملاب هقيداتص دحأ ءاطغ

 شأج ةطابرو تاسبث ى دوسألا ديصي هتبرع

 ىلإ دوسألا ضعب تعفدنا امي « ريظنلا ىعطقنم
 ىلإ تود وأ هماهسب اهنباصإ رثإ ءاضقلا
 وجنتل ةبراه ىرخأ دو سأ تللستو « ضرألا

 ىلع هماهس بوصي وهو ًاضيأ روص اك ..اهسفنب

 . اهنارو نم هبلك قلطأ دقو ماعنلا ضعب

 ضعب هتلثم دقف ( لوألا ىيس ) نوعرفلا امأ

 عابسلا ديصي قلطناو هتبرع رداغ دقو « شوتقنلا

 ًامدختسم « هبلك ىوس هبحصي ال « لجار وهو
 . هغر كلذ ىف

 ىيرغلا ريلاب وباه ةثيدلم دبعم ىف روص دقو

 عئار رظنم ةبيطل

 لثم اني « ةيشحولا ناريثلا عرصي « هتب رع ًارطتم

 رادتساو نيدسأ عرص دقو رخآ رظنم ف نوءرفلا
 . فلدلا نم هحاه ًاثلاث ًادسأ هجاويل

 ع ثلاثلا سيسمر )ل نوعرفلل

 نم اهبام خر , رظانلاو روصلا هذه انلدتو

 علو ىلع ؛ هتوقو نوعرف ةأرج راهظإ ف ةفلابم

 مهريدقتو اهدراطمو تاناورخلا ديصب نييرصملا

 ةضايرلا كلت ىف نيزربملل

 رودطلا صنقو كامسالا ديص ىف تقولا ءاضق

 ىفو لينلا عورف ىف ةهزئلاب نويرصللا علو
 نيمدختسم «ناضيفلا اهكرتي ىلا كربلاو تاعقنتسملا

 نم ةعونصم ةفيفخ براوق نايحألا بلغأ ىف
 مهتاجوز مهعم نييحطصم « ىدربلا ناقيس

 حطم لع ضقت تناكو .

 نماهريغو ستوالا روهز روصعلا كلت ىف هايملا
 ىدربلا تامحأ اهطسو ىف ومدتو « ةيئاملا تاتابنلا
 عاونألا ةددعتملا كامسألا اهيف خبستو « ةفيثكلا

 مهمدخو مهدالوأو

 فرفرتو 0 ويلا سا رفأ نم ناعطقو حيساملاو

 ىكركلاو زوألاو طبلا نم ةعونتم بارسأ اهيلع

 رويطلا نم كلذ ريغو ناهسلاو ماهلاو عجبلاو

 ٠ ةيئاسملا
 نيب تقولا ءاضق نوئرمتسي نويرصملا ناكو

 فنطقب دالوألاو ءاسنلا ىلستتف « ةيحلا تانئاكلا كلت
 لاجرلا سرامب اميب « رويطلا ةبعادمو روهزلا

 ةيامرلا ىصعب رويطلا صنق ىهو يري مهضاير

 ا 51 عه



 ديوب مدخلا موقي نيح ىف « باشنلاو سوقلا
 .مهديص م نوعمجب انك ةديدج ةحلسأب مهدايسأ

 نييرصملا ءامدق دنع ديصلا رويط مهأ تناكو

 .ريفاصعلاو نامملاو عجبلو ىكركلاو طبلاو زوألا
 زمر رقصلاك ةسدقم ا رويطلا ضعب ديص مرح دقو

 « توحت هلإلا زمر لجنم وبأ رئاطو سروح دوبعملا
 . ةياتكلاو ةكحلا هلإ

 نم عوتلا كلذ ىف ةعبتملا ةقيرطلا تناكو

 ةقطنم ىف هبراقب دايسصلا ىوزتي نأ ديصلا
 « هل أع نوكت نآل حلصتو ىدربلا اهيف فئاكتي

 ىهو « ةيامرلا اصع هارسيب ًاكسم كانه فقشقيو

 دنع ةينحنم بشخلا نم ةقيقر ةعطق نع ةرابع

 هيت برقم ةيرار لكم ك١ ألا ن
 اهمدختسا ىتاا «جنارو وبلا راصع ريبك دح لإ

 رويطلا نم برس برتقا ٠١ إذ . نويلارتسألا

 اهفدري مث ىنعلا .هدي ًامدختسم هاصعب دئاصلا فذ

 بيصتو « ةيرئاد ةكرح ىف ىهعلا قلطنتو . اهريغب

 نب سلا ةدقاف طقست ىلا ءرويطلا نم ريثكلا

 دحأ وأ هتنبا وأ هتجوز اهطقتلتف ء ىدربلا لاغدأ

 ةلودلا نم رظانملا دحأ لوس دقل لب . عابتألا

 يي 5 ةروص ىطسولا
 رم أ وذو 43 اهمشو ة ةيع يفنلذلاو ةيمامألا اهلاخمع

 بناج نانفلا لايحل نوكي دقو هقيدصت بعصي

 . هيف ريبك

 العف نوكرتشي وأ نوؤرشي ءالبنلا ناك كلذك

 كابشي اهصنق ىف وأ «خاخشلا ىف رويطلا عاقيإ ىف

 . لاجرلا نم ددع اهابحب كسميو رشنت ةليوط
 بحلا طاقتلا ةيغب «كلابشلا ىلع رويطلا تفاهنت نيحو

 ريشي ؛ هلخاد اهنم ريبك ددع عمجتيو «اهيف روذبلا

 كلابشلا لابح دشب لاجرلا ةيقب ىلإ ءىتحم لجر

 ش + وويط نم هيوتحت ام ىلع لفقت ىبا

 كمسلا ديص ىف نومدختسي نودرصملا ناكو
 لاعتسسا ىلع نوف رتحما جرد دقو . ةفلتخم ًاقرط

 لالسلاو ماجحألاو لاكشألا ةفلتملا كابشلا ,

 ىلع لوصحلا ةيغب ؛ رينانسلا ةددعتلا صوصشلاو

 ةاوه امأ . اهيف راجتالل كامسألا نم ةريبك تايد

 نم ةليسوو ةضايرك هنوساعي نيذلا«تلمسلا ديص
 كمسلا ةباصإ ةلواحمب نوهلي اوناكف « ةيلستلا لئاسو

 مهو نايحألا ضعب ىف اوروص دقل لب . مهءارحب
 اهب نوديصي « نيدح تاذ ًايارح نومدختسي

 . هقيدصت بعصي رمأ و*و « ةذحاو ةيهرب نيتكم»
 ةيلست درفملا صشلاب كلمسلا ديص ناك كلذك

 نم اهنولوازي«قزرلا بسكل ةليسو هنم رثكأ
 . ةريغصلا ىدربلا براوق ىف وأ *ىطاشلا

 « رملا سرف ديص .موقلا ةيلع ىوه دقو

 تاذ ةليوط ةصاخ ًايارح كلذ ىف نيمدختسم

 اهنع اهلصف نكميءاهئيامل ىف ةببدم ةيندعم لاصنأ
 هذهب لصتت تناكو . اهب ناويحلا ةباصإ دعب

 ةسيرفلا بعس ىف مدختست ةليوط لابح بارحلا
 «اريشم رملا سرف ديص ناتو . اهلتق وأ اهكابنإ دعب

 اذلو + ةروطخلا ديدش تقولا سفن ىف هنكلو
 فارع إ تحت مددللاو عابتألا هب موقي ناكام ًاريثكف

 روص نم شوقنلا لخت ملف « كلذ عمو . مهديس

 سرف ديص ةيلمعب مهسفنأب نوءوقي ءالبنلا ضعبل
 درجمع هنأ هديض ىف ةعبتملا ةقيرطلا تناكو . رْمْلا

 «سئتيل ءاملا حطس قوذ رهلا سارفأ دحأ روهظ

 همس ءازجأ ىإ مهءارح ديدستي لاجرلا عراسي

 1 كلذ ىف ة يندعملا لاصنلا روغتف « ةةلتغلا

 تازهب بارحلا نم اهولصفي ىلاو « محضلا

 7 ىف ملأملا رهلا سرف صوغيو . ةفيفخ

 تا



 نوددسيف « هسافنأ طقتليل ةيناث رهظي نأ ثيليالا

 قاهرإلا هبيصي ىح تابرضلا ولت تابرضلا هيلإ
 . *ىطاشلا ىلإ لابحلاب هنوبحسيف « ديدشلا

 ديص نع ةيفاك تاليصفتب شوقنلا انفعست مى

 ةقيض دودح ىف سرا ناك ىذلا حاسعلا

 5 ةيليد لماوعل

 ركفلاو ظحلا باعلأ ىف ةاراملا

 « ىتش ةيلزنم باعلأب كلذك نويرصملا مرغأ

 .ظحلا نم ًاردق بلطتتو ءركفلا لامع ىلإ جاتحت

 دقف « ةنيعم ةقبط ىلع باعلألا هذه رصتقت ملو

 دعاقملا ىلع نيسلاج موقلا ةيلعو كولملا اهبعل

 ىهو ةلماعلا ةقبطلا اهبعل امك ةريثوا ىساركلاو

 هذهل علو عار ىلع انربع دقو . ضرألا ةشرتفم

 ىفوعرفلا رصعلا أدب ذنم اهلثمت شوقنو باعلألا

 لهج لازت ال كلذ مغر انكلو . هروصع عيمج فو
 5 باعلألا كلت دعاوق نم ريثكلا

 ةبعل هبشت ةبعل نييرصملا ىدل ناك دقلو

 تاعبر» ىلإ ةمسقم عاقر ىلع سرامت « اماضلا »

 ىو. ناك اهمظعم نأ واو « اهددع فلتخا

 ناكو . فوفص ةثالث ىف ةمسقم ًاعبرم نيئالث

 ناكرحتو امهذعب ةهجاوم ىف ناساجي ناسفانتملا

 عطق تناكو . ةصاخ دعاوقل ًاقفو بعللا عطق

 علدق نع فلت# بعال لك اهكرخ ىلا بعللا

 عمو . وللا وأ لكشلاوأ مجحلا ىف رحآلا بعاللا

 رظانم ضعب ىف ةبءاشتم عطقلا تروص دقف كلذ

 « جنرطشلا » ةبعل هبشت ىرخأ ةبعل كانهو

 اهنم ةسمخ جاعلا نم سيبابدب بعللا اهيف ىرحي

 لك نأ نظلا ىلع بلغيو . ىوآ تانب سوؤر

 لإ لوصولا الواع هسقيرف كرحن ناك بعال

 «رخآلا قيربلا لبق ةعقرلا سأر ىف موسرملا فدهلا

 ءانقلإلا عطق مهيلع هيلمت ام كلذ ف نيحو تسمع

 .(رهزلا)

 سرامت تناك ةبعل باعلألا كلت مدقأ نءو

 ءاوتلا وتملم ناسبعث لكش ىف ريدتسم حول ىلع
 لكش ىلع بعل عطق اهيف مدختستو « ًاينوزلح

 2 فرخلا نأ نقلا ىلع باغيو 1 ةريغعص تارك

 «ةرئادلا زكرم ىلإ تاركلا لاخدإ ناك ةبعللا هذه

 . نابعتلا ةبعل اهيلع قلطيو

 لافطاألا باعلأو ةيضايرلا باعلالا ةدهاشم

 افواز ىلا ةيضايرلا باعلألا عاونأ تددعت

 وأ اهتسرامم ىلع ًاديدش الابقإ اولبقأو « نويرصملا
 امم صخن ىلاو « مهغارف تاقوأ ىف اهتدهاشم
 قلستلاو ةزرابلاو بيطحتلاو ةعرامصملا : ركذلاب
 ,©0 ليلا دشو ةركلاو ةيامرلاو لاقثألا عفرو

 . (ةيضايرلا ةيبرُلا ) عوضوم رظنا (1)

 ءارغإ مهطاشنو لافطألا باعلأل ناك املو

 «ءايآلا ةدئفأ ىف رورسلاو ةجيببال ًادعاب ناكو « صاخ

 .يةنعو نوبعلي مهلا ةطأ ةيؤرب نويرصملا ىلست دقف

 لانتةطأل ةددعتم روصب ناردحلا انتدمأ دقو

 هذه ضعبو . مهئايرابمو مهماعلأ ىف نيكمهتم
 ضعبلاو « نآلا انلافطأ هسراع ام هبشي ؛باعلألا

 4 دعب هلوصأ مهف ىلإ لصوتن مل رخآلا

 م



 كرشي ةيعامج باعلألا هذه مظظعم تئاكو
 . ةصاخ مظنو دعاوقل عضخت و « لافطأ ةدع اهيف

 بولق ىلإ باعلألا بحأ نم ةركلاب بعللا ناكو

 «نايتفلا نود مهيلع ًاروصقم نوكي داكيو « تايتفلا

 ةراهمو ةقاشر ىف ةركلا نفذاقتي تايتفلا تناكو

 ضعب ىف نكو . ضرألا ىلع طقم نأ نود

 « تاركلا فذاقتو بوكرلا نيب نعمج نايحألا

 تقو ىف تارك ةدعب بعنلا ىلع تارداق نكاد

 «ةصصاخ عاضوأ ىف تاركلاب نبعلي وأ « دحاو
 نينث دقو انطقتليو تاركا نفذقي نأك

 5 نهعرذأ

 «هجولا ءافخإ ةبعل ًاضيأ لافطألا باعلأ نمو

 ههجو ىو دالوألا دحأ سلجي نأ ىف صخلتتو
 هيلعو « هبرض هؤالمز بوانتيو هليمز رجح ىف

 سلج كلذ ىف قفو اذإف « هبراض نع فشكي نأ
 . ةركلا اوداعأو هناكم براضلا

 ىلع نالفط سلجي نأ ؛ ًاضيأ مهباعلأ نمو

 « امهعرذأ تكباشت دقو «رهظل ًارهظ ضرألا

 :كود « رخآلا ليق ضني نأ امهنم لك لواحيو
 . هيعارذب ةناعتسالا

 قوف دوءصلاب راغصلا لافطألا مرغأ كلذك

 ضرآلا ىلع نوفزي نيذلا « رابكلا لافطألا روهظ

 مويلا ةفورعملا ةبعالا هبشي ايف راغصلا ءالؤد نيلماح
 . ( حلملا لامج » ةبعلب

 ايف اومدختسا ةبعل ناملغلا سرام دقو

 امهدحأ عفدي ؛« فارطألا ىوقعم نيوصعو اًموط

 « هاوق لكب هدص رخآلا لواحيو هاصعب قواملا
 , ةياهنلا ىف ةبلغلاب ىلظحي اههرهمأو امهاوقأ ناكو

 لوح لافطألا نم ددع اهيف رودي ىرخأ ةبعلو

 3 مهيديأ تكباشت دقو طولا ىف نيلفط

 ناكو . نيسنحللا نم لافطأ ايف كرتشيو

 باعلألا هيشت تاكرحي كلذك نوءوقي لافطألا

 اوناك امك « ىلاحلا تقولا ىن ةفورعملا ةيديوسلا

 ىلع نوسلجي لافطأ قوف زفقلا نم ًاعون توسراعي

 «مامألا ىلإ مهعرذأو مهئاقيس اودم دقو ضرألا

 ىلاعلا زفقلاو ليوطلا زفقلا نيب عمجم بعل وهو
 . نآلا نيفورعملا

 تالفحلا ىدحا ىف ضرألا نشرتفا تاديس

- 



 كنجلا ىلع بعلي ريرض ١

 نفزعب تاقيشر تايتف ثالث

 ةعونتم ةيقيسوم تالآ ىلع

 ناخفني نيرخآو « كنجلا ىلع برضي ايقيسوم اهيف ىرن « طقف لاجرلا نم ةيقيسوم ةقرف :
 نم اهنوجرخي تاوصأي مغنلا لاجر ةثالتا عباترامنيب 5 ءانغلاب هتريقع عفر نغمو « نيرامزم ىف

 مهعبابصأ :فارطأ



 ٠ نهعرذأ نعفر دقو ةقيشر تاوطخ ىف نكرحتي « تايتف سمخ هب موقت ىقيسوم ىكر ح صقر
 قيفصتلاب مغنلا طبض ىف ناتاتف تذخأ امنيب « ىلعأ ىلا

 زمرت “ ليثمتلاو هاكأحملا تاصقر نم ناتصقر

 « حيرلا بوبه دنع تاتابنلا ليامت ىلا ىنميلا
 ٠ ءاصعلا دحأ بدؤي نوعرف ىرسيلا لثمتو

 دو بلط ىلع قباستنا لثمث « ةيليثمت ةصقر

 تايتفلا ىدحا

 رامزملا تامغن ىلع ناصقرت « لفح ىف ناتصقار
 ىديألا قيفصتو جودزملا قيفصتلا اهبحاصي « ةقاش ةيضاير ةصقر

 هس دك .
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 هحمرت !دمسأ .عرصب « لوألا
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 ةعومجم نم ديصصلا عرد
 » نوعآ خلع توت 3

 عابسلا ديصي © .نومآ. خنع :توت اه

 ل



 كامسألا ديصو رويطلا صنق

 ]يق 2-1
 ك1 اك

 كابشلاب رويطلا صنق

 بارحلاب رهنلا سارقا ديص

 د



 تاناويح سوؤر اهأ سيبابد اهيف تقشر ةبعل

 ةعومجم نم بعللا عاقر نم ناتعقر
 « نومأ خلع توت هد

 ىدحا نابعلي نيتاويحل ىنوجم مسر
 ةيلسستلا باعلأ



 لافطاللا ٍباعلأ ةدهاشم

 رهظلا ىلع لافطآلا لمح عم فحزنا

 سس 41



 ةيندبلا ةيبرلا

 رصصاعملا اهموهفم ىف ة بيندبلا ةيبرعلل رثدقن
 هلفكت ام ةداع اطردقنف : لولدمو ةميق نم ركأ

 ردقتو . دوعلا ةبالصو ندبلا ةتاشر نم اهءاحصأل
 . ةلفلأو ةعتم نم نيبعاللا ةعارلب هققحت ام ال
 نم اهبعال ىإ هب ىحوت نأ نكميام ال ردقنو

 .باعصلا ةبلاغم ىلع دوعتو «سفنلاب ةقث
 ىف ةيندبلا ةيب رخال هلك كللذ ان ردق اذإ اننأ ريغ

 « ديعب وأ بيرق ثاريد نع.« رصاعملا اهموهفم
 روصع ىلإ هلوصأب ضعبلا عجري ثاريم وهو
 كلوصأ مرت ىلإ ليبس نم م لهف « نيءدقألا قيرغإلا

 انثارت ىف ةيوبرملا اهف ادهأو ةضاي رلل ىرخأ ةمعيدق

 سرا٠ له « ١ مددقلا ىرصملا

 اهنأش نم ناك ةضايرلا نم ًاعاونأ ءامدقلا نويرصملا

 ترذوت لهو ؟ هميوقتو ندبلا ةيبرت ىلع دعاست نأ

 رخآ ىعمو ؟

 ىدؤت تناك فيكو ؟ لوصأو دعاوق مهتضايرل

 اهذبقت دحىأ ىلإو ؟ ةيعاجمأ ةيدرف؟ىدؤت نيح
 ىلإ اهباحسأ نطف لهو ؟ ميدقلا عمتلا فئاوط

 ؟ ةيوبرتو ةيقلخ ميق نم اهيلع بترعي ام
 رظانمو نوتم « اياضقلا هذه ضعب تروص

 دياعملا ناردج ىلع اهبامصأ اهلوح « ةميدق ةيرصم

 اهونمضو « ةدعابتمو ةعباتتم تا ريف ىلع « رياقملاو

 ةعتملاو طاشنلا هوجو نم هوروصي نأ اودوعت ايف

 اوناك ىتلاو « مهايند ىف اعوسرامم اوناك ىتلا

 مهارخأل اهلاثمأ تورحتس

 نم, نيتفئاط ىلإ رظانملاو نوتملا هذه ترزمرو

 ةطيسب « ءادألا ةريسي ةفئاط : ةيندبلا ةضايرلا

 « ندبلا ةيمنتو ةقاشزلا فدهتست « عاضوألا
 ةيبصلا ناك « ةعتملاو وهللا ضارغأ نع الضف

 حلاص طيزلعلا سبع روتكسلل

 « رودلا نم ًايرثو رودلا لخاد اهنوبعلي نالغلاو

 ًاعاضوأ اين نوهؤي اوناكو « ميلعتلا نكامأ ىفو

 قيال فانطللا هي هعب هبشت تاكرحو

 اهؤادأ مز كا باعلألا ن

 اهادأو « نيرعاو ةراهملاو دهحلا نم

 . نويركسعلا ام.رابو « نيئرتممو ةاود « ةبيبشلا
 لا ثألا لمحو ةعراصملا باعلأ اهله تناكو

 رح ةفئاطو

 ًاريبك اريصن

 2« فيد :جتلاو ةحاب لاو ودعلاو بيطدحتلاو زفقلاو

 . ًاضيأ ةكاالمل امبرو
 ءادألا ةاريسي 3 ىلوألا باعلألا تنمضتو

 لصفلا 8

 ا:هرابتعاب : (هيفر

 مثدمأ ةطيسب نيراهت « عاضوألاو
 ملاو ةيلستنا لئاسو لصف) قباسلا

 « ىرخأ نيرامتو . ةيلستاو ووهللا باعلأ نم

 اماه « جضنلاو ةعارللا نم بيصنب تفصتا

 تفلأتو « .م .ق نيرشعلا نرقلا ىلإ عجرت رظانم
 ةدش ىف ىلعألا عذجلا فلل نير نم

 دمتعي ةعيرس ةكرح روص نيرو « ١( لكش )

 4 4 انا ه4

 ةدش ىف عاذجلا فلل نيرمت ل١ لكش

 لسا رص سس



 ف هنزاوت ظفحيو « هسأر ةيصان ىلع مالغ اهيف

 هيفك وأ هيدي ىلع زكتري نأ نود « ةلماك ةماقتسا

 نيرهاظتم هيف نانثا سلج نيرمتو . ( ؟ لكش)

 ةناعتسالا نود فوتولا الواحو ٠ ضرألا ىلع

 مإ/١ . ( مي <

 سأرلا ىلع ةباصتنا  ؟ لكش

 ( اهل ةرواجملا ةبعللا ةعيبط نع فورعم ءىش نم

 سيلو ) اهدحو

 نيديلاىلع زاكترا ثود فوقولل ةلواح ب ؟ لكش

 هذه ىلإ فاضي نأ نكميو . (" لكش ) نيديلاب
 فارطألا ةيوةَرو رهظلا ةثورا رخآ نيرهت «نيراقلا

 وهو . لماك سوق ىف فاذلا ىلإ ءانثنالا ةلواحمو

 ىلإ عجري نأ لمتحي « ريغص لاثمت هروص نيرمت
 . (4 لكش ) ةئيدحلا ةلودلا رصع

 نيرشعلا نرَقلا باعلأ نم ىرخأ ةعومجو

 كرتشا « ًاحرم ًايضاير ًاضرع تنوك « .م .ق
 « دحوم ىز مهعمج ( ه لكش ) نالغ ةسمخ هيف

 « ةيلاخلا ةضايرأأ ءايزأ عع هياشت نم ولخي ال

 ىبع كوبخم طلي ريصق ىصن رازإ ند فلأتيو

 لو> بعال لك اهطبر ةضيرع ةطرشأو ءرصخلا .

1 

 لماك سوق ىف فلخلا ل ءامثنالل

 حرم ىفاير ضرع -

 ةسمحلا نالغلا دحأ ذختاو

 قاس ىلع هيف دمتعا « طيس

 طسو © فلها ىل

 ىرسيلا هدي لسأو 3 م ىبعلا هدي

 , فلخلا ىل

 . هيغسرو ةيمصعم

 !! ىرخألا ةقاسا عفدو ةدحاو

 ] ةدش 2

 « ةدحاو ةبعل ءادأ ىف ثلاثلاو ىناثلا كرْبشاو

 هليمز فقوو « ةمئاق هبش ةيواز ىف امهدحأ ىحناف

 نييناخلا ىلإ هيءارذ ًاطساب « هرهظ ىلع ًابصتنم

 . رصنلاب ناحرف هنأكو « *ىرب وهز ىف

 دارأ هنأك ء فلخلا ىلإ هندبب عبارلا

 سماحلا فقوو . ةرئاد فصن ىف ىنحني نأ

 هنأك وأ ؛ مكحلا هنأكو « ىلعأ ىلإ هيعارذ ًاعفار

 . هلكي نأ روصملا أشي مل « صاخ عضول أيبت

 ىنثناو

 ناملغلا عاضوأ نم عضو لك ىف حصضتيو

 ىف ةبْغرلاو « ةكرحلا ةئورم نم بيصن ةسمحلا
 <« تايتف عبرأ ممفرعت د د دقو . ةقاشرلا راهظإ

 تويب ىف ىرجيامم تناك مهتضاير نأ ىنعيام كلذو

 . ةصلاخلا ةيندبلا ةيبرّلاو ةصلاخلا ةعتملل « ةارسلا

 بيدي نيب ةيندعم ةدالقب تايتفلانم ةاتف تمدقت مث

 مجال ع



 نسحأل ةيبحلا رئاوخلا نم ةزئاج ودبي ايف تناك
 . نيبعاللا

 رسي نم ةسمخلا ناملغلا عاضوأ لفت مل

 6 ةفارط نم هسفن تقولا ىف لخت لو «ء ةطاسو

 مييناث هيف ىحنا ىذلا ءانعنالا عضو وه اهف رطأو

 ًاعفاد « ةدحاو قاس ىلع امهعيمح هيفكي ًادمتعم

 هقيفرل * ببي ىتح « فلخلا ىلإ ًاديعب ىرخألا

 وهو . هرهظ دادتما نم ةفاسم عسوأ هالتعا ىذلا

 هذختي ىذلا عضولا نم ام دح ىلإ قفوأ عضو

 ىلع هيديب مدصخلأ دمتعي نيح « نآلا راغصلا

 . نيترواجتم هيمدق كريو « هيتبكر

 36 دج

 « ىرخأ ةضاير « ةفيفخلا ةضايرلا ترياس

 ىهو « ةراهملاو نارلاو دهحلا نم ًاديزم تبلطت

 رصع نمتاحوأ ابتروص دقو . ةعراصملا ةضاير

 . راغص ةيبص اهعاضوأ ىف كرثشا « ةميدقلا ةلودلا

 اهعاضوأ ىدأ ؛ ىطسولا ةلودلا نم تاحولو

 . نوئرمتم ةيتف لقألا ىلع وأ « نوفر ةيتف

 اهعاضوأ ىف كركشا « ةثيدحلا ةلودلا نم تاحولو

 . نودنجم ةيتف
 ةلودلا دوهع نم ةعراصملا رظانم حمض وأو

 حاتب ةربقم ىف ةريغص ةحول هتله رظنم « ةمعيدقلا

 نيرشعلاو سماحلا نرقلا ءارزو دحأ « بتوح

 عم « ةعراصملل عاضوأ ةتس هيف تلبحو .م .ق

 نوغلبي ةارع ةيبص اهيدؤي © ىرخأ ةفيفخ باعلأ

 نبا مهبعل ىف مهكراشيو ؛ةتسلا نوز واحي وأ ةتسلا
. 1 

 ,. ةكسقن ريزولا

 روص ىلا ةعراصملا عاضوأ ةطاسب عمو

 عاضوأ ىهف « ( 5 لكش ) ةيبصلا ءالؤد اهيلع
 اهوصأ نأ ىتعي ام كلذو ء ةمظنم ةبيثر
 ىذلا رصعلا قبست ةميدق روصع ىف 'تأدب ةنشدللا

 ىلإ تلهسو تبذهتو تجردت مث « هيف تروص
 اهيلع نوعجشتي راغصلا ةيبصلا لعج ىذلا دحلا

 ىأ نمو ؟ م ةيربع ىأ نكلو . اهلع نوابقيو
 ؟ اوناك فئاوطلا

 ىيدسح نم « تاذلاب ةحوالا هذه ىف م

 «هب اوروص ىذلا مههرع كلذ نع م اك « نسلا

 نانفلا اهمدختسا ىلا لئاسولا نم ىرعلا ناكو

 ١ لافطألا روص 2 نسلا ةثادح نع ريبعتلل ىرصملا 5

 روص ثيح « ةيقارلا ةقبطلا ةيبص نم كلذك رهو
 نأ ىبعي م كلذو : ةريقملا بحلص ريزولا نبا موب

 ةعراصملا ةضاير ىبأت نكت مل مهاثمأو ءارزولاةقبط

 ءايألا هكردأ ىوبرت ىعو نع ءاوس ءاهئانبأ ىلع

 « اهفنع مغر“ اهم ءانبأألا ةبغر نع وأ 3 مهسفنأ

 ةبغر نم مهيف هعيشتو 3 ةحّئم نت رط هرغوتامل

 . ةراهملاو ةوقلا راهظإو « ةبلغلا

 ىلعسولا ةلودلا ىف ةعراصملا تاحول تروص

 « ىرخأ ًاعاضوأ .م .ق نيرشعلا نرقلا لالخ

 امدؤي تاكا« ةراهمو اعيفن ا ًاددع رفوأ

 ىلا مهدادعا ةرفو نم لمتحم 3 تارم ووذ ةيتف

 نم نوبرسكتي نوفر مهم ناكهنأ ءابب اوروص

 (07< لكش ) ميباعلا ضرعو مهايرابم
 اهذ « ءارآ وأ ايأر ضرتفن نأ بعصي هنأ واو

 فيلد ب



 نيفرتحملا ةعراصمل ةراتخم عاضوأ ع لكش

 ( ىطسولا ةلودلا رصع نم )

 ةماع تاحاس ىف مهتايراسبم نومي#ي اوناك اذإ

 نكامأ ىفو دايعألا تابسانم لالخو « قاوسألاك
 لالخخو ةأرع د اهتوميقي مأ 4 دايعألا

 ةحاس نودعب اوناك اذإ امو 5 ةصاخلا ممالفح

 اهيئاوج اوددصم نأك « صاخ لكشب ةارابملا

 هلا توب ى

 « ريصح وأ لمرب اهضرأ اوشرفيو « تامالعب

 . املاح ىلع اهوكرتيو اهضرأ ديهمتب اوفتكي مأ

 تالاهحالا هذه رمأ نم نكي امهم هنأ ىلع
 لهأ اهروص ىتاا ةعراصملا تاحوا ىبف « اهعيمح

 . ةقوشم ةحضاو ىرخأ تالالد « رصعلا كلذ

 ًاعضو ؟9١ نوروصملا مسر اهنم ةدحاو ىنف

 «رخآ عضو عم اهل 8 1 « ةعراصملل

 ا ترقتسا نيذرتا ةعراصم نأ ىبعي امث كلذو

 « م.ق ىناثلا فلألا لئاوأ ذنم « لوصأو دعاوق

 نيروصملا نأو « ريثكب اهلبق ايف نكي منإ

 عضو لك نيب ام نوكرديو « اهب نوعتمتسي اوناك
 . فالتخا نم عاضوألا ةيقب نيبو اهعاضوأ نم

 00 عاضوألا هذه هلع تمن 'ام .فرطأ نمو

 اهعبتتسي نكي مل « مصحلا ىلع بلغتلا ةبغر نأ

 دق امنإو « ةنوشحللا ىف فارسإلاو عافدنالا
 . « ةارايملا ةيادب ىف ةليمز نيدصحلا نم لك هجاوي

 غرفي ىتح هعوجه ىف لهمتيو « ةحامو ةطاسبب
 كرتشي مث 2( هريمخ لود هما زج دّقع نم همصخ

 ةدهجم ةداج نكت نإو « ةمظنم ةارابم ىف هعم

 . هسفن تقولا ىف

 ةريثك ةرييك تاحول ةعراصملا رظانم - لغشو

 مدهاتو امتايرابم ضعب ىف نويضايرلا

 3 ةثيدحلا ةلودلا دوهع ُْى

 ةنعارفلا
 قلت دنعو « هتالفحو ىلرحلا رصنلا تابسانم ىف

 . ةعباتلاو ةقيدصلا بوعشلا نم ىزحلاو ايادهلا

 رظانم تدكأو

 تناك ةاراملا نأ ىلع تلدو « اذوصأو ةعراصملا

 « هارسيب هسفانم دي ىلع بعال لك دشي نأب أدبت

 ًايراس لاز ال ديلقت وهو « هانميب هقنع بذجيو

 ريتك نأ ىلإ هيلإ فد ايف فدبمو « مويلا ئىئد

 , هسفانم سأب بعال لك

 دعاوق ةئيدحلا ةلودلا

 ىلع بولغملا ربحي نأ ٠ زوفلل طرشي ناكو

 :؛ ةبكرلاو نيديلاك « طقن ثالثب ضرألا سملي نأ

 « هنطب ىلع بواغملا ددمت نإ « كاذنيح ىواستيو

 لاكشأ ) هبنج ىلع وأ ©« هرهظ ىلع وأ
 .(جسأم

 55 00 ظ 0
 ىف بولغم ا ددمت « ةعراصملا تالوج نم نيتلوجل ةثيدحلا ةلودلا رصع نم رسولصت ب 18 لكش

 ' مراصتن ا ىلع ةمالع نيتلاحلا قديعارذ بلاغلاعفرو هرهظ لع ةينادلا ىف ددمتو 2, ةيلج لع امهلوأ
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 موصخلا اهدابتي تارابع نم تايرابملا لت ملو

 ضعبلا مهضعب سوفن ىف ةبهرلا ءاَقلإ اهنم نوغتبي

 ًانيح مهضعب دادعتسا نم مكملا اهب نوغتبيو ؛ ًانيح
 وهو همصخ مهدحأ ردابي نأ كلذ نمو . رخل

 . اىربرإلا مصخلا ابيأ كلل ًاقعس » : الئاق هحابي

 م لوشي وأ ( ... همقب قدشتي نم اي كل اقع

 كيمدق رصعأس 4 ىلع كيمرأو

 1... كينج

 اههجوي تارابع نم كلذك تايرابملا لخت مو

 ردمحإ 1

 ةقكو ةتبكرو ههجو ىلع

 اهيف بولغملا سم ةعبار ةلوج جم لكش

 هيدبو هيتبكرب ضرألا

 هليعز ىلع ابعال عجشي زيحتم مكح - 9 لكش

 ةراضحلا ١١ > م

 ًاقيرف اهب نورصانيو ء نيبعاللا ىلإ نوجرفتملا
 رصتنللا هجاو ةاراملا تبتلا اذإف © قيرف ىلع

 ىلعأ ىلإ هيدي عفرب نيرضاحلا
 . رصنلا ةحرفو

 ةميدقلا رصم ىف ةعراصملا نأ حضتي اذكهو

 مهفورظ مل حمست نم نيب « ةعئاش ةببحم تلظ

 .م .ق ثلاثلا فلألا فصتنم ذنم « اهتسراممب

 ةعتملا راغصلا ةيبصلا اهسرام دقو . ريدقت لقأ ىلع

 ةيحتلا نع أ ريبعت ؛

 « نيف رتممو ةاوه بابشلا اهسرامو : دوعلا ةيالصو

 ير ةضاير اهرابتعاب شيلا نايتف ابسرامو
 نود ةيدج ىف كلذ لكو « دحاو نآ ىف ًايركسع

 عب اهتبباش لوصأو دعاوق قفوو « فنع

 اهدعي ترهظ ىلا ةيقيرغإلا ةعراصملا دعاوق

 . ةليوط روصعب
 ناي

 « ندا ميوقت ةيرصملا ةعراصملا تكراش

 هيد رقت نكم ام اهنم ناك « ئرخأ ةفينع باعلأ

 اهسرام ىتلا هبيلاسأ نمو « لاقثألا لمح ىلإ

 عفر ةلواحم ؛ ىطسولا ةلودلا رصع ىف نويضايرلا
 دعاسي اهعابرأ ةثالث ىبح لامرلاب ةئيل» ةرارغ

 متاق عضو ىف اهب ظافتحالا عم « ىلعأ ىلإ دحاو

 1٠١(. لكش ر نكمأ ام

/ 
 عفري «لاقثألا عفرل ةيلوأ ةلواحم ٠١ لكش

 ةدحاو دس ىسأر عضو ىف لمر ةرارغ اهيف نوبعاللا

 ا ايلا مع



 *© ةيرصملا رظانملا ىف ةمكالملا ريوصت ردنو

 رشع عبارلا نرقلا نم ةروص ةيقابلا اهروص نمو

 اذإ ام ريرقترسيتيال هنأ ولو ( ١1١ لكش) .م .ق

 ال مأ ةمظنم ةبعل تزاك

 (؟) ةمكالم رظنم ١١- لكش

 « ريبعتلا ذه حص نإ : ليوطلا زفقلاو

 ىف تروص « ىطسولا ةلودلا رصع نم ةروص
 + فقاو لحف لوطب ةعساو ةئيرج ةزفق زفقي

 ىرق كسمأ اًهيِب « هينرق نيبو هترخؤم نيب اهف ىأ
 هرابجإل « ءادشأ نايتف ةسخهليذو هناقيسو لحفلا

 بعاللا رضي ال : تياث عضو ىق فدوقولا ىلع

 .(١1؟ لكش) هقوف زفقي نيح

 رهظ دادتما ىلع زفقي ءىرج باش  !١؟ لكش
 هين رقو هليذ نيد مخض رو

 ةيحتسم ةضاير ٠ ىصعلاب ةزرابملا تلظو

 ةبعل نأش فيرلا ةاوه ىلع رضتقت ملو . ةعئاش

 كلذك اهتاوه اهل رفوت امنِإو « ةيلاحخلا بيطحتلا

 ةضايرلل اهوسراف « شيحلا بابشو ندملا لهأ نم

 تاييردتلا لالخ اهوسرامو « ًانايحأ ةيلستلاو
 ةدع قرط اهل ترفوتو . ىرخأ ًانايحأ ةيركسعلا

 املثم اهيبعال ةراهم تبلطتو « ةينف عاضوأو

 ةيبرتلا لصف فصيو . مهدعاوس ةوق تبلطت

 . "7١ 5ص  اهبعل لئاسو ضعب ةيركسعلا

 ةثيدحلا ةلودلا رصع ف ةبعللا رظانم تلدو

 اهنايرابم اودهشي نأ مل بيطي ناك ةنعارفلا نأ ىلع

 مهفختسي ناك ءارمألا نأو مهروصق تافرش نم

 « ةارابملا ةيلح ىلإ مهضعب لزتيف ةنارحأ سايملا

 « نيرابتملا نم بنتك ىلع اونوكيل

 . ةقبللا تارابعو عيجشتلا تارابعب

 موعجشيو

 « ثلاثلا سيسمر دهع نم رظنم روصو

 بعاللا هدعب همنا « ليبقلا اذه نم ةارابم ماتخ

 هجوتو « ىلعأ ىلإ هيدي ًاعفار نوعرفلا ةيحان زئافلا

 عفدو ءانحنالاب موي نيرضاحلا ةيقب ىلإ هليمز

 عباط ةبعللا ىلع ىضأ ام كلذو ٠ هتبمج ىلإ هدي

 . ( 18 لكش ةبذهملا ةحمسلا ةضايرلا

 نم ناريمأ اهرضح , اصعلاب ةزرابملا ىف ةلوج ةياهن ١١ لكش

 ثلاثلا سيسمر ءانبأ

 ني نك ده



 ىف ؛« فيدجتلاو ودعلا نويرضملا سرامو
 . امهيف نوقباستي اوناكو« شيخلا جزاخو شيئا

 . لايمأ ةعبرأ وت ةرم فيدجتلا ىف مهقابس دتماو
 لصف ىف ىرحل' ةرم هل ضرعن فوسام كلذو

 .؟68٠59 صو « 53١7 صا ةيركسعلا ةيبرتلا

 ع

 تفرع ةعدقلا رصم نأ نذإ ىأرلا ةصالخ

 « ةضايرلا عاونأ نم ليلق ريغ ًاددع تعدتباو

 دصقلا هصقني ملام ةضايرلا هذه عورف نم ناكو

 طاشنلا ىلإ لويملا عبشي ام اهم ناكو « ىوبرعلا
 ندبلا ةقاشر فدهتسي ام اهنم ناك انك « عاتمتسالاو

 رابكلا اهواز دقو . ةأرحلا بلطتيو ةوقلاىغتبيو

 ام + اهنم رابكلا هلوازي ام ناكو
 ' . هديلقتو هتسرامم ىلإ راغصلا ريثتسي

 لاحلا ةعيبطب ةالاغملا ىلإ ةرورض نم سيلو

 عسسمتجملا تاقبط نيب ةضايرلا عويش روصت ىف

 نكت مل املأ ىف كش نم سيلف « ميدقلا ىرصملا

 «ءايرثألا ءانبأ لثم« نيكشانلا نم ةلقلا ريغل ةرسيم

 حمست نمو : نييركسعلا ضعبو « نيفرسحلاو
 . عاتمتساو غارف تاقوأب مهتشيعم فورظ مل

 فصو ىف ًاريثك رثؤي ال ديدحتلا كللذ نأ ريغ

 مادام ؛ ةضايرلا ىلإ ليماب ميدقلا ىرصملا عمتجما

 مهدالوأ ىلع اهوركني 0 هلهأ مادامو « اهأدبم لبق

 ممل ةجاحم اونوكي ملو « املواز» مش تأيب املك

 . شاعملا بسكو قزرلا ليصحت ىف
 ةيلقعلا لبقت ىدم ىلع ةلالد نم ولخ الو

 ©« راغصلاو

 اهعاضوأب اوناعتسا نييرصملا نأ « ةضايرلل ةيرصملا

 مهرئاعشو ةسيئيدلا مهدايعأ لالخ اتاكرحو

 ةقيقد ًاعاضوأ مهدايعأ رظانم تاجسف . ةيرئانخلا

 ىظفالا ميغنتلاب اهؤادأ نرتقا ءتايتفو ةيتفل ةعئار

 عاضوألا هذه تئزتجا اذإو . ىكرحلا عاقيإلاو

 ًاديع ناك ءاوس « هيف تروص ىذلا طسولا نم

 نم اهنأب فصوت نأ الإ نكمي ال « ًاينيد وأ ًايويند
 . ةجضانلا ةيقارلا ةضايرلا نونف

 ةبسانع مق روحتح ةدويعملا ديعل رظنم ىف

 : داصتلا مسموم

 « ١4( لكش) ةعاربلا ةياغ ىف ًاعضو ناذختي

 ةأاستفو ىف رويصم لم

 ةصقارلا ةضايرلا

 | ىلع هيفكو هنطب لفسأب امهم لك هيف زكتري

 « هرهظ قوف ىلعأ ىلإ هيقاس عفريو ٠ ضرألا
 الام كلذو . هسأر ةرخؤم ناغلبت ناداكت ىتح

 ةصلاخ ةيضاير ةردقم ريغ نع : حجرألا ىلع أتي
 هب نومئاقلا ناكأ ءاوس « نارمو بيردتو ميلعتو

 . نيصقار مأ نييضاير « نيفرتخم مأ ةاوه

 و



 تافدارتم «ةفامألا» نع ءامدقلا ثويرصملا ربع

 . ةباتكلا ظفل وه ًاعويش اهرثكأ ناك « ةليلق
 ثاك ىرعخأ تافدا ريع « نيفقثلا ١ نع اوربعو

 . باّتكلا ظفل وه ًاعويش اهرفوأ

 ةباتكلاو ةفاقثلا نيب عملا ىف مهتجح تناكو

 ق برعلا ةسجح نم ةبيرق 4 ةدحاو ةملك ىف

 بقل مهئالع ىلعا وقلطأ نيح « مالسإلا ردص

 نقتي 4 ةباتكلا نس نم نأ اوريتعاو : باتكلا

 دازو . عالطالا نسخو « هسقن ءاَقلت نم ةءارقلا

 ةعانص ناقتإ مهبتاك ىف اوضرئفاف مهنع نويرصملا

 . ثيدحلا ةغالبو « ًاضيأ مالكلا

 عم نيدلاو ايندلل ةفاقثلا لع نويرصملا صرح

 ةماركو بصنملا ةمارك ىلإ ليبس موقأ اهو ربتعاو
 هيقلي نأ نم مهدحأ ىلإ بحأ نكي مو 5 ةعمسلا

 ىف الاثمت هسفنل ميقي نأو ٠ بتاكلا بقلب سانلا
 « ًاعيرتم ًاسلاج هلثع 2 هيو دبع وأ هن ريقم

 حلاص زيزعلا بع روتكدل

 بتكي هنأك « هيذخف ىلع ةبوتكم ةيدرب رشني

 ةميرك ةلحرمب هنم ازا زتعا « اهيلع ام أرقي وأ اهيلع
 دوي امل ًاديكوتو « نيفقثملا باتكلا ىلإ اهيف مضنا

 ضععبل اديلتو . تافرعو ملع روب هب روش نأ

 . هارخأ ىف هتيدرب نم هلتريو هبتكي نأ ديري ام
 لصأ ىلإ مههتباتك ةديقعلا هذه راصنأ عج أو

 3 ميرك عادو دوبعم ىلإ اهودرو « ميدق ىمسدق

 لإ سائلا ىده هنأ هيأإ اويسنو © ( قوحت » هوعسأ

 بهوو « طخلا بولسأو « مالكلا بواسأ
 . نافرعلاو ملعلا لهأ نم هيده عبتا نأ حاجتلا

 ةبر ىلإ باسحلاو ةباتكلا اوبسنو . ( ١ لكش )
 اوعداو « ةبتاكلا ىأ «تاشس» مساب اهومس  ىرمخأ

 . بسح نم لوأو طخ نم لوأ تناكاهنأ
 ىف ىأرلا اذه نع مهسفنأ ةنعارفلا ذشي لو

 ىفىاثلا سيسمر رهظف« ةيسدقلا اطوصأو ةباتككلا

 ءاهمالقأو اهتريحمب ةباتكلا ةحول لمح هروص ضعب

 ىتوحت ةباتكلا ىعار ىلإ نازمري نيلاثمت مامأ ةءارقلاو ةباتكلاب ناكر بتي نابتاك ١- لكش

 ا ا



 سانشلا فرعي نأ ىلع نورمخآ ةنعارف صرحو
 « مسفنأب نوأرقيو مهسفنأب نوبتكي مهنأ مهنع

 نومأ خنع توت ةباتك تاودأ  '؟ لكش

 ىلع ءارمألا مه ؤئنبأ ىرجو « (؟ لكش نراق)

 مويهذم
 . ءارقلاو باتكلا

 ةعيه ىلع هليئامت ىف مهضعب رهظو ؛

 نيبو ةفاقثلا نيب نورخآ نويرصم طبرو

 ةرخخآلا بر نأ اوروصتف « ةرخآلا ةمارك

 لوقيو « لهاج هيلع دفو اذإ بضغي ريزوأ

 فرعيال لهاج لجرب ىلإ ىتأتأ» : هيلإ هب دفو نمل
 نل مهدحأ نأ اوروصتو . (؟ هعباصأ دعي فيك

 ماع ىف ةفرعملا برا( قون و هبر نم ترقي

 لهأ نم هنأ « هباتك سرا دكؤي ملام « ةرحتلا

 ٍ ةفرعملا لهأ نمو باتكلا

 نأ « املاثمأو تاروصتلا هذه ىلع بترتو

 مهصوصُن ىف ةنعارفلل اونمتي نأ اوبأي مل ةنهكلا
 « مهارخأ ىف ءاملعلاو باتكلا ةلزنه « ةينيدلا

 0 باتكلا ةلزتمب دارغألا رابكل اوعد اك

 . رخآلا مهللاع ىف
 د ع

 « ةفاقثلا ةاعد نم ءالؤهو ءالؤه نع زاتماو

 « نانزو عمتجم لك ىب هددع ليلق « ثلاث قيرف

 : هدحو هانا ضرغةفرعملاءارو نم هباعصأ فدهتسي مل

 نم اوفدهسا امنإو . هدحو بابرألا اضر الو

 بدألل بدألا بحو « قوذتلا ةعتم كلذك اهئارو

 هيديرأ نلعي نم مهم ناكف . ملعلل ملعلا لالجو

 ىف ثاريم نم هدنع رعأ ةباتكلا ١ نأ هذيمالتو

 برغلا ماع ىف حيرض نم زعأو « رصم ضرأ

 نأ نلعيو . « ( ىتوملا ملاعو ءاسبلا ملاع ىأ)

 نم زعأو : اهنابل راد نم ةميق زعأ باتكلا»

 عتمأ و ؛ برغلا ماع ىف اهبحاص اهينبي ةروصقم

 (هيحاص م.ا) دلخي بصن نم عفنأو؛ ديشمرصق نم
 ! . « دبعملا ةحاس ىف

 «© بهذملا اذه ىلع نييرصملا نم رفن ماقتساو

 نأ الول « ةيركفلا مهتايحل اولتبتي نأ اوكشوأو
 مهركذ دلخف « ةلزع الو التبت فلأي م مهعمتج

 كدعي مهراصنا منع فورؤو 5 روصعلا رم ىلع

 اوفدص مهنأ « ةليوط دوهع مهتافو ىلع ترم نأ

 فالخ ىلع « روبقلا ةماخضو ناهككلا ليتارت نع

 « دلولاو ةليلخلا نع اوفزعو « مهئامز لسهأ

 مهدلو حوللاو « لترملا مههاك طوطخملا اوريتعاو

 باغلا ماقو « مهمارهأ ميلاعتلا اولعجو « صلخملا

 8 ممجوز رجلا ةحفصو مهدلو

 ىغ ةيرصملا ةراضحلا تالاحم تعستاو

 دودسسح ىف مهمل تعبشأو « اهلهأ نم ةفاقثلا

 ةعبسم ترفوو  اهروصع بلاطمو اهنايناكمإ

 هل ا



 اعنل عاضوأ
 اعتلا عاضوأ 0 الا

 تارشع لبق ام ىلإ ىبعشلا انعمت# اهفرع ىتلا

 ْ . ماوعألا نم ةليلق

 ميلعتلا لحارم تناكف

 عضاوتم فرتحم ملعم ىدي ىلع لفطلا اهاقلتي  ةيلوأ

 لهأ وأ هيح لهأ نيب مياعتلاب بسكتي « ةفاقثلا

 بيتاتكلا باحصأ لعفي ناكام وحن ىلع « هتيرق

 . بيرق دهع ىتح ةريغصلا ندملاو ىرقلا ىف

 نيبو ميلعتلا نيب هلاوحأ نعي ىف ماعلا عمج دقو

 ريغص دبعم ىف ًانهاك لغتشي نأك « ىرخأ ةنهم

 ملعتب ةينيدلا هتابجاو نم هغارف تاقوأب عفتني م

 ناك امك أمامت + ريسي رجأ ريظن

 ىف نابهرلا راغصو دجاسملا ىف نوئذؤملا لعفي

 . بيرق دهع ىدح ةريدألاو سئانكلا

 ميلعتلا ةكرح ىف ىرصملا ملعملا مهاسام ًاريثكو

 لغتشي نأك كلذو « ؛هلمع ةعيبط مكحو « «هفنأ مغر

 ةيويندلاو ةينيدلا صوصنلا طخم « ًاطاطخخو ًاماسر

 ةساردب ةداع أدت 5

 هلمع ىف نيعتسيو + رباقملاو دباعملا ناردج ىلع

 مدعاتو طخللا بولسأ مهملعي « كايبص ةدعب

 . ةروثأملا مكحلا ضعبو تاوعدلا ظفح ىلع

 كفي ىتح ةيلوألا هتلحرم ىف 3 رمتسي و
 رهظ نع مكحلا ضعب ولتيو ءدعلا نسحو طا

 قرأ ةيسارد ةلحرم ىلإ هب هلهأ هجتي مث ؛ هبل

 هتساردب هل نوفتكي وأ « ةيلوألا هتلحرم نم

 نيواود ىف راغصلا ةيتكلا دحأ حبصيل ةيلوألا

 اوناك نيذلا راغصلا ةبتكلا دحأ وأ « ةموكحلا

 . ءايرثألا رئاود ىفو قاوسألا ىف نولمعي
 ةيميلعت ةلحرع ذيمالتلا نم ءادعسلا قحتليو

 اهباعصأ قلطأ « ةريغص سرادم اهب تلفكت « ةيناث

 سردلا ةعاق ىأ (أيساتعال مس اهنم ةضوالملك لغ

 ةينبأ لخاد ابضعب ًاشن سرادم ىف ٠ ميلعتلارا دوأ

 ”نكلو «دباعملابةلص ريغ لغرخآلا اهضعب ًاشزودباعملا اءاغرأ وأ تناكو <« نابشل و لافطألا مي

 . اهاوحأ بلغأ ىف اهسا ردىلع ةبلاغةيندملا ةفصلا تلظ

 نسرادملا ةقيرطب سرادملا هذه ضعب ذخأو. ...

 ناكو.هموي لاوط ذيملتلا دهعتت ىلا ىأ « ةيلخخادلا

 ةقزألا ىف اوبعليو مهماسعط اولوانتيل « ةليوط

 . ديدج نم اهيلإ اودوعي مث + مهتسردمب ةطبخما
 ًاماظن ةميدقلا ةيرصملا تاموكحلا تدهعتو

 ةساردلاو ةيرظنلا ةساردلا نيب عمج « ًادلاث ًايميلعت

 تارادإو ةموكحلا نيواود هب تلفكتو « ةيفيظولا

 سورد عم هسورد تبباشتو « دياعملاو شيلا

 اوغرفتي ل هذيمالت نأ الول « ةقباسلا سرادملا

 ملعلا نيب هيف اوعمج انإو 4 ةددحلو ميلعتلل هلاليخ

 نوقلتي اوناكف . ةريغصلا فئاظولا ىف لمعلا نيبو

 ىتلا تارادإلا ف نيفظوملا ءامدق دي ىلع مهسارد

 مهرابتعاب مهيدي أ تحن نولمعيو « اهب نوقحتلي

 نوملعتيو ؛ دحاو نأ ف 0 نيدعاسم
 و ةفيظولا رارسأو معلا مهلا

 .(:؛ لكشو * لكشر

 ديلا و نأ ىف

 ةربحملاب هل كسميو هذيملت هعبتي بتاك  ؟ لكش

 دس مع



 نيذيملت ىلع ىلمي (؟) ملعم 4 لكش
 ةفاقثلا ىحاون نويرصملا نوفقثملا بحتسا

 « ةعبار ةهج ةفاقثلا هذه تدهعتو : ةبعشتملا

 « خنع ورب » اهبامصأ اهامت ةفرعملل رود ىف تلثمت

 اهباصصأ ةبغر نع منت ةيمست ىهو « ةأيحلا رود ىأ
 ىلإ اليبس ريتعت تناك اهتافاقث نأ ىلع ليلدتلا ىف

 . ةرخآآلاو ايندلا ىف ةميركلا ةايحلا

 مكحلا نيواود بناج ىلإ ةايحلا رود تماقو

 ىلع نومئاقلا بتكو . ةريبكلا دياعملاو « ةريبكلا

 ميجنتلاو كلافلاو بدألاو نيدلا ىف اهرمأ

 ترفوتو . بطلا ةعانص مهمضعب سرامو .رحسلاو

 . تحنلاو ريوصتلا نونفب ةبيط ةيارد رخآ ضعبل

 اجمل جيت نأ ةنعارفلا روسصق تلواحو

 جاهم تطتخاف « ميلعتلاو ةيب رتلا نوتش ىف اسماخ
 نم ًافيفلو راغصلا اهءارمأ هب تصخ « ًايوبرت
 تفاضأو « طالبلا لاجرو ةلودلا لاجر رابك ءانبأ
 ءارمأ ءانبأ نم ًاقيرف اهروصع ضعب ىف مهبأإ

 نادوسلاو ةبونلا ءارمأ ءانبأ ابرو ايروسو نيطسلف
 . ًاضيأ

 ةيباتكلا ةفاقثلا نيب روصقلا جهانم تعمجو

 ديلاقتو ةقايالا بادآ ىلع تيردتلا نيبو ةيداعلا

 نأ ىلع اهيف ميلعتلا ىلع ن ومتاقلا صرحو . طالبلا

 ءمكاخلا مهنوعرفل ءالولا حورب مهذيمالت اوعبشي
 « هطالب ةمدخل ةيافكو دادعتسا ىلع مهواعج نأو

 بصانم ةيقب نم مهبساني امل مهليهأت نع الضف
 2 ةلودلا

 تافاقث لع نم نييرصملا فراعم ىلع تفرشأو

 اهتدهعت « ةيفسلفو ةيبهذم تافاقث ء رخآ عون نم

 نيع ندم لثم « ةسايسلاو نيدلا مصاوع قربك

 دمتعاو . ةبيطو 3 نينوفشألاو 6« فئمو ع سمت

 ةنهكلا ناكام ىلع ندملا هذه بهاذم رشن

 اهعايشأ ناك امو + مهلا ىف اهنم هنولوادتي
 ةبتكلا ناك امو « رباك نع ًارباك اهنم هنوظفحم

 اهتنوظفحت اوئاك ىتلا نيدلا بتك ىف اهنم هنوبتكي

 اهنوروصي و« ةنعارفلا روصقو دباعملا تابتكم ىف
 . ةدابعلا ريصاقم ناردج ىلع

 عباس بيصنب ةفقثم ا ةيرصملا تويبلا تمهاسو

 ءايالا ضعب صرحو « ةفاقثلاو ةيبرتلا نوئش ىف

 ةصالخو مهعلاعتب مهءانبأ اودوزي نأ ىلع ءاكملا

 م مهدالوأل مهمباعت نوئمضي اوناكو 5: مهب راجت

 مماقدصأو مهرسأب مهاقالع ى مهعفني هنأ نودقتعي

 لفكي هنأ نوئظي امو : مهيسوؤرمو مهءاسؤرو
 5 بايرآلا اضرو شيعلا ةداعسو سفنلا ةحار مش

 ةيرسألا اهنغبص ميلاعتلا هذه ضعب تزواجتو

 «ةماع تحبصأو ؛ اهرمأ رهشاف ؛ ةدوكلخملا

 . سرادملاو نيواودلا ىف ,هذيمالتل نوملعملا اهسردو
 ني د

 ةيميلعتلاو ةيفاقثلا جيهانملا دودح تروص

 ةيصخشلا مجاولا ةفئاط : رداصملا نم ناتفئاط

 لسظتل ؛ هرباقم صوصن ىف نوفقثملا اهتكىتلا

 . ةفاقثو ملع نم مهتايحىف هولصح ام ىلع ًادهاش

 نوملعملا اهبتك ىتلا ؛ ةيميلعتلا سوردلا ةفئاطو

 « نيقرلا رجحلاو راخفلا رسك ىلع ذيمالتلاو

 . ةليوطلاوةريصقلا تايدربلاو « ةريغصلا ةيبشخا حاولألاو

 د مل دس



 ةريتو ىلع ةيصخشلا مجارعلا ةفئاط ترجو

 مهيلإ تيسنف . اهلهأ ةفاقث ريوصت ىف ةدحأاو

 باسقلأب مهتبقلو : ىجحاونلا ةيعشتم فراسعم

 معلا ىف ًاعونتو ًاعسنم ًاقفأ اهئابعأب مايقلا بلطتي

 لاثملا ليبس ىلع اهبحاص لعجمت دق ىهف . ةفاقثلاو

 ًافرشمو « لاملا تيب ىف ةساير اذو « ًابتاكو ًادئاق

 وأ دبعم ىف ًانهاكو « ةريبك ةيراعم عيراشم ىلع

 دادس كلذل ةجيتن هيلإ بسنتو . دبعم نم رثكأ ىف
 « ثيدحلا ةغالبو « ةباتكلا ىف ةراهملاو « ططحلا

 رئاعشب ةفرعملاو « ةرادإلاو باسحلا ىف قذحلاو

 .! ةرحخألاو ايندلا رارسأب ةياردلاو « نيدلا

 - ربلا هتضرتفا ىذلا اذه لك واخت الو

 « ليومتو ءاعداو ةغلابم نم ء اهباصصأل ةيرصملا

 امم مهفي ةلالد نم هسفن تقولا ىف ولخي ال هنكلو

 نأو « اهبباتصأ فرشت تناك ةماعلا ةيافكلا نأ

 ناك بيصنب ةيرظنو ةيلمع ةفاقث لك نم ذخألا

 .هيلإ مهاعدو هلهأ نم عمتجملا هاضترا « ًايحتسم ًارمأ

 ىهو _ىرخألا رداصملا ةفئاط تدبشو

  ذيمالتلاو نوملعملا امود ىلا ةيميلعتلا سوردلا

 تشمت ةيميلعتلا جهانملاو ةيميلعتلا عاضوألا نأَي

 ةفاقثلا نم اهعمتم هبلطت ام عم لويقم دسح ىلإ

 .هيف ةفاقثلا بالطو راعلا لهأل ىحاونلا ةددعتملا

 : ةيقابلا ةيميلعتلا تايدربلاو سوردلا نمو

 مياعت جهاسنمل ةيبيرقت روص صالختسا نكمي

 ميلعتو + تايضايرلا ميلعتو بدألاو ةباتكلا

 . ةيفئاظولاو ةينيدلاو ةيخي راتلاو ةيفا رغحلا فراعملا

 اطابترا اهدشأو جهانملا هذه عس وأ ناكو

 .بدألاو ةباتكلا جابْنم وه ىرصملا بتاكلا ةفاقثب

 ءاجيملاو طخلا ىف ةريصق سوردب ةداع أدبيو

 .تاغللا لك ىف ةباتكلا جهانم نم هلاثمأ نأش هنأش
 مزالت تناك ةيرصملا طسلا سورد نأ الول

 ةءاتكلا ظافتحال ةجيتن « .ةليوط ةرتف اهذيمالت

 ةسيفيلغوريهلا ىأ ) ةيطخلاو ةيريوصتلا ةيرصملا
 فورحلاو زومرلاو تامالعلا تائمب ( ةيقيطاريهلاو
 ادمأ وأ ر يثك انا رمو آر يبك ًادهج اهناقتإ بلطتي ىلا

 . اليوط

 3 4 ءاجطلاو طقللا سورد ولتت تناكو

 صصق ىلع دمتعت ىرحأ سورد « اهحصت

 رصعلا ىلإ ةبسنلاب يدق اهضعب «راعشأو ميلاعتو

 فلؤي ثدحتسم اهضعبو © هيف سردي ىذلا

 . هلهأ قاوذأ بسائيو « هرصع بولسأب

 مدقلا بدألا ىلع ذيمالتلاو نوملعملا صرحو

 اولظف 2 ًاديدش ًاصرح 3 مراغشأ و هعلاعتو هصصخقب

 نرقلاو ٠ نيرشعلاو عباسلا نرقلا بادآ نولقانتي

 34 08 ف نيرشعلا ثرقلاو ء نيرشعلاو سماخلا

 «م.ق رشع ثلاغلا كرقلا ىح 3 ليج دعب ليج

 نورق ةعبس نيبام رورم دعب ىأ « ريدقت لقأ ىلع
 . اهفيلأت ىلع ًانرق رشع ةعبرأو

 ميبادآب نييرصملا نيملعملا كسمت نكي مو
 امنإو « ًامئاد دوح وأ تمت نع اجتان ةمدقلا

 ًاارت اهوريتعاف « ةريثك بابسأل اهب اوكسمت

 اهو ربتعاو ء ير قيرط نع دلخم نأ ىغبني امو
 «بدأتم لكل ًاساسأ ربتعت نأ ىغبني ةميلس الوصأ

 اهيلع مهتقبس ىتلا روصعلا لهأ رارصإ اوربتعاو
 كلذ ولخ الو . ايحالص ىلع هتاذ دح ىف اليلد
 ةيبدألا :تاساردلا هردقت ام عم هبش هجو نم هلك

 « ىلوألا ةيمالسإلاو ةيبرعلا روصعلا بادآل ةيلاحلا

 حورلل اهليثمو « ةيغالبلاو ةينايبلا اهميقل ةجينن
 ةيبنجألا تارئؤملاب ريثأتلا ةليلق « ةصلاخلا ةيموقلا

 نوظفاحملا هدقتعي امل ةجيثنو « ةليخدلا ةليخألابو

 نأ نكمي ةغللا ىف ثدحتسم غيلي نمام هنأ نم

 '.ةلوبقم ةمبدق لوصأ نم ساسأ ريغ ىلع دلسمتعي

 مس مع



 ىدألا مهما رعل نييرصملا نيملعملا ريدقت عمو

 اوحسقي نأ سو مهب ريدقتلا كلذ لحب م م.دقلا

 اوناكف 1 يداستملا اهناكم 0 بادآل

 ةديدج ديشانأو ةديدج ميل اعت مهوردل ذو ريختي

 رصع تولسأب اهباصأ اهفلأ

 زهر ةثدحتسم ام نو ريختي و. مهدادجأ بولسأ

 اولوانت ىرخأو

 بولسأب اهباتكا وداعأو ةعدق ريطاسأو ًاثادحأ اهب

 مر
 مهذيمالت فيلكتو ء ءالمإلا قيرط ن هاف ةثيدحلاو

 00 اهظفح 2 ” ةعدقلا اهرداصم ن

 اب اودلق ىرخنأو « م

 مه رع ثداوح ىلإ اهب ابباصحأ

 ةمدقلا ميءادآ نوملعملا - سردو .

 , اهخسني

 ذيملتاا عم ةداع أدبت بادالا سورد تناك

 ةطيسب ةريصق تارابعب ىلوألا ةيمياعتلا هتلحرم ىف

 روصلاى لع هديو هنيع داتعتو اناملك ءاجه لثمتيل

 هبتكي وأ اهنم هأرقي ام لالخ : اهتباتكل ةداتعملا

 ةسارد وأ اهيناعم مهفتب متلي نأ نود « اهم

 ظفح نم هيفعي نكي ل كلذ نأ ولو . اهدعاوق

 آيل ؟اظفح اهم بناج

 . ميلسلا

 راعشألاو ميلاعتلاو صصقلا ةسارد رمتستو

 نكلو « ةمدقتملا ةيساردلا هل>ا رم ىف ذيملتلا

 مهفتي نأب هل هل م 2 ةلماكل /| امصوصنب

 هلع اعوف ا اهي ولسأب عتمتسيو ؛ اهضارغأ

 . اهب داهشتسالاو اهل» سايتقالا ىلع ردقأ
 2 دع

 ىوغللا قطنلا ىلع هدوعي ؛

 بدأ نم رخآ عرف بادآلا ةسارد كراشو
 كلس دقو . لئاسرلا ريرحت بدأ وهو « ةباتكلا

 اهيف اوعبشأ ةهجو : نيتهجو هسيردت ىف نوملعملا

 نوجري اوناك ىبلا ةيموكحلا فئاظولا بلاطم

 « ةيلمعلا مهتايح لبقتسم ىف مهبالط اهالوتي نأ
 لئاسرلا تايحاتتفا ىلع مديوعتب اهلالخ اومتهاو

 .اهيلع درلا بيلاسأو « ةيديلقتلا اهميئارخ وي 0

 نجح ههجو ةلسارملا بدأب اهيف اونع ء ى

 مهذيمالت اودوعو . صلاخ بدأ وه ثيح نم

 لئاسوو ٠ قيقرلا فصولا بيلاسأ ىلع اخالخ

 نع راسفتسالا تارابعو ٠ ىفامألا نع ريبعتلا

 . ءاقدصألاو لهألا لاوحأ
 عيضاوم : ةيبدألا تاساردلا ىف تلخادتو

 ىرخألا ىه اهسيردت ىف نوملعملا كإلس « ةيبيذبم

 ميلاعت ننرلا ىلع اهأ اودمتعا ةهجو : نيتهجو

 فدد لاثمأ « نيروبشملا ءامدقلا ءامكحلا ءابألا

 «تاحيمنمأو : ىيخو : بتوح حاتبو : روح

 فرت نأ ام اودازأو . .قاومامآو © :قآو

 «كولسلاو قلخلا دعاوق [0000

 هتنمضت ام ىلع «ء هسفن تقولا ىف اههأو

 ريبعتلا ةمالسو نايبلاو ةغالبلا بيلاسأ نم

 تارابع ايف نوملعملا سرد + ىرتخأ ةهجوو
 ىلع ىفحت « ةريصق ةيقالخأ

 ردع نأو

 ةءورااو ةمابضخلا

 3 موسفنأب اموفلؤي اوناك « ةسأ 0

 بدؤيام « تارابعلا هذه نمو . مرصع ءابدأ ن

 كلل تاج

 الوهج نكت الف ؛

 انوستتي وأ

 لوقيف 0

 < ةردقملا

 ؛ تيرثأ اذإ» :

 هتمعنب كلبر كابحو

 كريغ ررحو . عيمتلا م ريحأ و« مهف رعت موق ءازإ

 . فيعضلل يماح 3

 .(ةهريغ مالا لهاجيتيال نإ

 ديقلا نيهر هتدجو نإ

 ىلا نإ ليق دقف

 اذإ ١ : لوقتف اهمراد بدؤت ىرخأ ةرابعو
 : هكاله دويو رخآ هدهطضي نيكسم ميلي كاجر

 كفن لعجا . هيلإ ةنوعملا مدقو هيلإ عراسف

 نيريثك نيعي نأ هيلع ق> هبر هناعأ نف . هذقنم

 .( هريغ

 افك

 لحارم ىف بدألاو ةباتكلا جهانم عم تكرتشا

 جاهم اهنم ناك ء ىرخأ جهانم « ةساردلا

 «باتكلا اذه نمرشاعلا ]صفلا هلوانتي : تايضاير لل

 ةغيصلا تبلغ « ىش عيضاوم مضي عونتم جاهبمو

 مد وبوس



 ةيخيراتلا ةغبصلا تيلغو « ابضعب ىلع ةيفارغخلا
 ةيفيظولاو ةيلمعلا ةغبنصلا تبلغو « رحلآ ضعب ىلع

 ... سلات صعب ىلع

 ٠ « ةدع بناوج ةيفارغخلا عيضاوملا تلوانتو

 « ةطيسب ةيعيبطو ةيكلف تايمسم اهضعب لوانتف
 ءاممأو « ةفورعملا عوسجنلاو بكاوكلا ءايسأك

 عيقصلاو ىدنلاو راصعإلاك ةيداعلا ةيعيبطلا رهاوظلا

 .خلا ... قربلاو

 ةريبكلا ندملا ءاممأ رخآ ضعب لوانتو

 ىلإ ىداولا بونج نم حيحصلا اهيهترتب ةبترم
 ء وبما موكو ناوسأأو ةجبلا نم أدبق ثيحب .هلامش

 ىبح اذكه رمتستو ... وفداو ةلسلسلا لبجو

 ةيلامذلاو ةيلامثلا دودحلا ندم ىلإ اهذيملتب ىهنت

 دالبلا تالصاح مهأ ثلاث ضعب لوانتو

 . اهتاناويحو اهرويط ءامسأ ضعبو « اهتاجتتمو
 راطقألاو بوعشلا ءامدأ عبار ضعب لوانتو

 « ةرووشملا اماجتنمو ةيسيئرلا ادمو ةيجراخلا

 راجنسو ( لوضانألا ىأ ) اتيحخو صربق تويزك

 ضعب ةرهشو « اهيتو ايروس ذيبنو ؛ ... رومأ
 نادوسلا ةرهشو ء بشد ميعطتو ةعحلاب اهندم

 تاناويحلاو ماعنلا شيرو سونبألاو جاعلاو ربتلاب

 . ةيربلا

 ىلع ةيفارغحلا تامواعملا هذه سيردت دمتعاو

 ىلع ملعملا ىلمي دقف ٠ ةدسحاو ةقيرط نم رثكأ

 ةيلاتتم تادرفم ىف « ةيرصملا ندملا ءامسأ هذيملت

 . ةعدق ةسارك نم اهخسنب هفلكي وأ «٠ اهظفحيل

 تاجتتملا ءامسأ هذيملت ىلع رخآ ملعم ىلع دقو

 فوس هنأب هيف همهوي ىلايخ عوضوم ىف ةيلحملا

 ىك « ديعصلا ندم ضعب ىلإ لينلا نم ىلع رحبي

 اذك تاجتنم نم ةيايع بئارض اهم للصم
 راطقألا ءامسأ هل سردي وأ « ... اذك ليصاخمو

 نيب ةيلايشخ ةرواحم ىف ةيسئرلا اهملاعمو ةيجراخلا

 « ايقينيف ملاعم نع هيحاص امهدجحأ لأسي نيصخش

 « ربع قيرط كانه كلست ملأ» :لوقي اهف هل لوقيف
 ثيحو ؛ راهلا حضو قف ةملظم ءامسلا ١ ودبت ثيح

 ىلإ زرألا راجشأىاستتو ورسلا راجشأ فئاكتت

 دوهفلا نم ًاددع رفوأ عابسلا ثيحو ؛ءامسلا نانع

 . (5 لكش)ر « ؟ اهتاهج

 ذيملتلا ررك طخلا ىف ريغص ىلوأ سرد  ه لكش

 لجأ نم ناضيفلا ىتأ»لوقت ةفيطل ةرابع هيف

 « هبابحأ

 ىفارغج سرد 5 لكش

 شداقو بلح نع هيف هليمز صخش لأسي

 طخلاب ) نانيل لابج هل فصيو « اريمسو
 (طسوالا اهٌؤوزجعاضةريغص ةفخل ىلع ىقيطارهلا

 دس ومو تس



 ؛ ىوقلا مهخيرات نوفقثلاو نوملعملا لانو
 « صصقلاو ريطاسألا ةئيه ىلع هولقانتف « ىتش ليسب ٠

 ع ةعدقلا اهراثآو دباعملا ناردج ىلع هوأرقو

 نع هوظفحو  ةموكحلا تاظوفحم ىف هيلع اوعلطاو

 . هداغأبو هب تداشأ ىلا راعشألا راركت قيرط

 رشع ثلاثلا نرقلا نم ةيميلعت ةطوطخم ىف

 نع رات ء ( ةرواتني ١ ىعدي بلاط بتك« 6م كل

 ) عرتتقم » ىرصملا ثوعرفلا نيب عازتلا ةيادبل

 نم نورق ةثالث دعب « سوسكملا كلم نيبو

 هتدح تدازو عازملا كللذ دتشا فيك صقو. هثودح

 ىورو« نيقيرفلانيب نيدلابهاذم فالتخالةجيتن
 تادادعتسا بتي نأ سوسكملا كللم لواح فيك

 عونقس دوعرفلا لمع فيكو : هدض نييرصملا

 !هدلب ريرحتلهعمداهحلا اوأدبيلهلاجر زفتسينأ ىلع
 نرقلا نم ريسغص ىسردم حول نمضنتو

 ء رخآ ًايميلعت اعوضوم م.ق رشع سداسلا

 لحارم نم ىرخأ ةلحرم « هلالخ هبحاص سرد

 ةلحرم ىهو ؛ سوسكملا دض هدادجأ داهج

 عونقس ني سماك نوعرفلا ميمصت تروص

 نيح « نيلتمللا ءادعألا دض داهحلا ةلصاوم ىلع

 فوس» : هلوسقب هتيشاح لهأ ىلع هنلعي ىضم

 ررحأ نأ تيون دقو « هنطب رقبأو ودعلا عراصأ
 نيحو ؛ «( سوسكمملا ىأ ) وماعلا مطحأو يفت
 ىف ترممأ» : لاقف « هشيج عم هريسم فصو

 ىأرلا ىذ نومأرمأل ةباجتسا ءوماعلا ىلجأل مزع

 نم ةلعش هنأك لسبتسم ىامأ ىشيجو : ديشرلا
 .(رآث

 فيرعت ىف اهرود ديشانألاو دئاصقلا تدأو

 نف « هداجأو ىوقلا مهخيراتب نيفقثملاو بالطلا
 تروص ىبلا ةروهشملا شداق ةديصق بتكي نكي

 امك « نييثيحلا ىلع هشيجو ىناثلا سيسمر راصتتا .

 ثلاقلا نرقلا رخاوأ نم ةطوطخم بحاص لعف

 اهظفح ىف ةيغر اهنم ًاتايبأ رركي وأ ؛ م .ق رشع
 نم « فشيخ رح نق١ ىعدي ىرصم لعف 1

 نأ عيطتسي ناك هل ةسارك ىلع هسفن رصعلا

 ةروصب ةنانرلا اها رابعو اهءاهيبشت مضخخ نم جرخم

 حوتقفو « اهيف هدالب ترصتنا بورح نع ام

 اهتوقو اهتراضح اهل هتأيه ليثأ دحمو ء اهب تماق
 . امنوعرف ةلاسبو « ةيبرحلا

 ا

 اهف ريبك بيصن ةيفيظولا تامولعملل رفوتو
 تلوانتو . ذيمالتلاو باتكلاو نوملعتملا هب فقثت
 ةعئاشلا باقلألاو بصانملا ءامسأ تامولعملا هذه

 تادحوو ةيموكحلا تارادإلاو ىنوعرفلا طالبلا ف

 اهاقلتي بلاطلا ناكو . دباعملا تونهكو شيلا

 فرعتيف ٠ ةيبدألا ريغو ةيبدألا هتاسارد لالخ

 غيص نم هيلع ىلعو هخسني ام قايس ق اهيلع
 اهيلع فرعتيو : ًانيح ةيفيظولاو ةيرادإلا لئاسرلا

 . رخآ انيح اهظفح هيلع نيعتي ةدرفم تاملك ىف

 انف نت

 نأب + نييرصملا نيدت نع هفرعن ام ىحويو
 . مهجهاتم ىف ريبك بيصن ال ناك نيدلا فراعم

 تافاقثلا باحصأ ىلإ ةبسنلاب ًاحيحص كلذ نوكي دقو

 فلختي ملف « نويئدملا بالطلا امأ . ةيتونهكلا

 دح ىلإ ىأرلا اذهب لبصي ام ةيميلعتلا مهقئاثو نم
 فراعم نوقلتي اوناك مهنأ حجري امنإو « نبقيلا

 لالخ هنوسرديف « رشايه ريغ قيرط نع نيدلا

 « بابرألا ديشانأ نم هتباتكو ةظفحي نوفلكي ام
 . اهتاسلقم ءامسأو ةينيدلا مصاوعلا فاص وأو

 ىلإ امءراد دشرت نأ تدمعت ىتلا ميلاعتلا لالخو

 . هايأي امو هللا هاضري ام

 انك تت

 اعل دج



 مهذيمالتل نييرصملا نيملعملا ةلماعم تروصو

 « لئاسرلا ةئيه ىلع اهباصعأ اهيتك« ةريصق تاعوضوم
 ًاضعب اوغاصو « ءابآلا ةنسلأ ىلع اهضعب اوغاصو

 . نيملعملا ةنسلأ ىلع رعتلآ

 ةلماعم فالتخا ىلع تاعوضوملا هذه تلدو

 ذيمالتلا كلسم فالتخال ًاعبت . ذيمالتلل نيملعملا

 ةلماعم نأش كلذ ىف اهنأش : نيملعملا تايصخشو

 بلغف . نامزو عمتجم لك ىف ذيمالتلل نيملعملا

 برضلا اهياع بلغو « ًانيح تيكبتلاو بينأتلا اهياع

 عانقإلا ةبغر اهيلع تبلغو « ًانيح بينذتلاو

 . رخآ ًانيح ةنسحلا ةظعوملاب حصنلاو

 :لئاسرلا هذه هتروص ىذلا باقعلا عاونأ ن

 1 برضلاو 4 اهامهإو سوردلا فار ىلع خيبوتلا

 . كييقتلاو زجحلاب بينذتلاو « نيمدقلاو رهظلا ىلع
 بلغأ ىف باقعلا نورربي اوناك نيملعملا نأ واو

 بيصن نم هنولعجيف « هقحتسي نم بانذإب مهاوحأ
 3 ةساردلا نم رفيو ةباتكلا رجم نمو « لساكتملا

 نمو « تاقرطلا ىف عكستي نأ همه لعجم نمو

 ىلإ عامسالا نع فرصنيو هملعم ىلع ىلاعتي

 . هظعوو هسرد

 رهظ اهنإو: ملعم لك نأش نم باقعلا نكي ملو

 هيجوتلا ىه ةيبرتلا ةمهم نأب اونمآ نوي رصم نوملعم

 : هذيملتل مهدحأ لاقف « ماغرإلا نود بيغرتلاو

 دعب لعفت نأ كلو « كبلق ىف باوصلا كتفرع و

 هذيملتل رخآ لاقو . (« كرظن ىف ًاباوص هارت ام كلذ

 هبحاصل عتمأ امهالكف « ةحوللاو ساطرقلا خآ»

 لك نم عفنأ !هنقتي نمل ةباتكلاو . ةقتعملا رمخللا نم
 نمو ةعدلباو زبخلا نم عتمأ ىه لب ءاهادع ام

 . « بويطلاو سبالملا
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  روصع ىف ميلعتلا لظو

 ضعب ترهظأ نكلو . تانبلا نود ًاساسأ دالوألا

 ثانإلا نم نأ « ظحلا نسحل قئاثولاو صوصنلا

 َْق نكراشيو 2 ةءارقلاو ةباتكلا نفرعي 35 قم

 نونمو 0-0 ناسا رييو بدألا نقوذتيو 3 ةفاقثلا

 « اهدهع ىف ةكلملا لئاسر ةباتك تلوت ىثنأ

 « هبتكيو هؤرقي اهف اهجوز تكراش ىرخأو
 فيرصتو ءاضقلا هيج وت 2 علض امل ناك ةريمأو

 ةفراعلا بقلب ترهتشا ةكلمو ٠ ةرازولا نوئش

 طظح نم ةعدقلا

 مساب بناجأ ةيتف فيقثت تلوت ةديسو : ةملاعلا وأ

 5 ىوعرفلا طاللبلا

 طساوأ نم ثانإ ىلإ كلذك قئاثولا تراشأو

 نضفاو 2 صضيعبلا نيضعب ص نلسارت 3 سائلا

 نوممو 5 فصولا تلا ىامألاو ءاعدلا َُق

 ةقيدص تلسارو 3 دا ةنيدم تراز ةدحاو

 ءابم اهلاسر ق اال تفصوف « ةبيط ةنيدم ىف اح

 اهدئارغ تفص وو ءاضيب ةداغب ايهشو © فم

 :تاينلاو روهزلا ليلاكأ نم هنلضفي امو تامعانلا

 ليو ىلع امنردقو ةنئيدملا قر اه تفصوو

 تويزلاب خضمتي هقرم لجر ىلإ ثعشألا ىودبلا

 فق دنحلا بكاوم اذ تفصوو . روه زأاب ىلحتيو

 . ليلمتو ريبكتو لوبط نم ةداع اهب طيح امو ةنيدملا

 مدس ؟مر( دج



 ةيركتسسلا سيول

 ةعدقلا ةيرصملا رظانملاو نوتملا تروص
 : 0 ةيبرتلا بناوج نم بناوج ةثالث
 بحتتسملا نم ناك ؛ ةيفرع ديلاقت ىلع دمتعا ابناج

 دونحلا 9 نأو 00 ازإ ةداقلا اهعتريي نأ

 مهاطاوم نيبو مهيبو © ض

 مهارسأ ءازإ ةداقلاو ءاكحلا ١ اهمت ربي امك « نييندملا

 . عوضقتاو 505 ار عل اولا املاط

 اها رطل حبب رعأا لوا رخآ  ايناذنو
 : ةيماظن تاليكشت نم هب ةداع ميم 6 ىأ : دود

 ةحلسألا مادختسا

 بلا مهضعي نيب

 ىلع ديوعتو « ةيندب ةييرتو
 . اهرصع ف ةفورعملا

 ناك ىلا ةماعلا ةفاقثلا لوانت : ًاثلاث ًابناج مث

 , ةداقلاو طابضلا اهب دوزتي نأ بحتسملا نم

 ع 6# د

 ىلا نوتملا مدسقأ نمو

 « ةيركسعلا ديلاقتلاو

 تالمح سمخ ىف هشيج سأر ىلع جرخ :(ىلو»

 نيرشعلاو عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ

 ةبقاعتم ةيلبق تارجه راطخأ أرديل : م.ق

 عاضوألل تض رعت

 ىمسي ىرصم دئاق نيم

 تددهو « ةيقرشلا ةيلامشلا ةيرصملا دودحلا تدده

 . نيطساف نيبو ابنيب ةراجتلا لبس

 هنأ ىعداف « هشيج ةفاثك(« ىلو») فصوو

 بقعو « ةريثكلا فولألا تارشع نم نوكت

 « هجو ريخ ىلع هدونج ريسم من هنأب كلذ ىلع

 ثدحي مل هنأ هتطخ ممر ىف هتلكح ىلع بنرت هنأو

 نأ ثدحي ملو « هليمز عم ىدنج رجاشت نأ

 قرسوأ ليبس رباع نم زيخ ةرسك ىدنج بصتغا

 مرصع ىف نيب رصملا ةامرلا نم فص ١ لكش

 ةثيدحلا ةلودلا

 ةقرخ هدونج نم قدنج 1 نإ ثدي و : هلعت

 ىتح .٠ ةريشع نم ةزع بلس وأ 3 ةيرغ نم

 5 اهلك دودحلا قطانم هشي# زواج

 نأ ىعدا نحال نم («ىنو» ةياور لت م

 نيحو 2 فال الأ تارشع نم نوكت هةسشيج

 لك ُّق بأ وصلا ةداج اومزتلا هدوئنج نأ ىعدأ

 هسفن تقولا ف لت م اهمكلو : ةريبكو ةر ريغص

 ىعولاو ىميظنتلا ىعولا ل

 « رومأ ةثالث ةبحتسملا ةدايقلا 0 نم اوفرع

 ليلقتو شيلا ىف ةعاطلا حوررشن ةلؤاحم : ىهو

 حور بيلغت ةلواحو : دونحلا نيب قاقشلا بابسأ

 ف منو © نييندملا مهينطاوم نيبو مميب محارتلا

 ب موس



 ةثيدحلا ةلودلا رصع نم درز - ؟ لكش

 ديوزت ةلواحمو . بورحلا نطاوم ىلإ مهقيرط

 بهلا نع هلاجر فرصت ةبسانم ةئوتع شيحلا

 رباع نوقرسي الو ةيرق نوبي الف ٠ ناودعلاو

 ىلع « ىفو » اهنش ىلا بورحلا ىلع بترتو
 بورحلا ىلع بترنيام « نيبغاشملا هموصخخ قطانم
 بهو ء لسيتقتو رسأ نم ٠ نآ لك ىف ةداع

 داعو « رصنلاب هدوسهج تللكت املف . ريمدتو

 ةثيدحلا ةلودلا رصع نم نحم 7 ؟ لكش

 ريرقت هنوعرف ىلإ عفر رف ضرأ لإ هركسعب

 « رعشلا نم تايبأ ةعبس هيلع بقعو : برحلا

 لوأ قلاقو « تارم عبس هشيج ةمالس اهنالخ دكأ

 لعف نأ دعب املس شيلا داعو اهنم تيب لك

 . (... اذك ل عفو ... اذك

 اهلع( ىنو» ثدحت ىّبلا شيلا ةمالس نأ ودبيو

 تروص امنإو ء هدحو رعشلا ىحو نم نكت ل

 مامأ هنع لوئسم هنأ دقتعي «ىنو» ناكام كلذك

00 

 ليخلا ماجل هب دشيل ةبرعلا سراف هسبلي دلجلا نم زافق 5 لكش

 سهو



 هذه قاما تددرو .٠ هدلب لهأ مامأو هثوعرف

 « ةبقاعتم روصع نم ىرخأ ةيرصم نوتم ةمالسلا
 3 ههم نم داع نأ دعب « اهم نم ىن دئاق لاقف

 دقفي نأ نود ًاملاس شيحلا داعو : اهلإ دفوأ
 :ابسأؤت ةثعب نع رخآ لاقو 2( (هلاجر نم ًادحاو

 نم ضرع نأ نود « ىالوم هدارأ ام تيد 0

 اوناك مهسفنأ ةنعارفلا ىححو . « ناسنإ ىلاجر

 مهتدايق نع مهتيداحأ لالخلوقلا اذهلثم نورركي

 . بورا نم مهعوجر دعبو شويحلا

 هذه هتروص ام ةيفرحت ماسن نأ دون انسلو

 ءاسفتناو 3 كراعملا دعب دونحلا ةمالس نع نوتملا

 ى ةغلابملا نأ امسال ©« مهيف ضرملاو صقتلا

 ةيرصملا اننوتم بسح امنإو . ةثيدحلا انروصع ىف
 ةمالس ىلع نييرصملا ةداقأا ص رح نم هتروص ام

 ىتلا لامألا نم هتروص امو «نكمأ ام مهدونج

 ةمالس ىلع صرخلا َْق هتداق ىلع روهمجلا اهدقع

 صرحا كلذ ضعبنأ نظلا ىلع بلغي و . نكمأ م مهئانبأ
 شيلا ءاسؤر لواحي نأ نود : ققحتي نكي مل

 : عومجك مهمياعرو 3 دارفأك دونحلا هيج وت

 ف د

 كتيرا لديدتع نيدجلا بساع ملكش
 كسمأو « اعافترا هيوانس امض ايسوق امهدحأ

 امهلابقتسسا ىف رهظو « اريغص اسوق رخآلا
 كارخآ ناقيدص ( راسيلا ىلا )

 نأش ىف نيبهذم ةيرصملا نوستتملا تروص

 هباعصأ فصو ًايهذم . دونكبا.لاوحأو ةيركسعلا
 « ةقثملاو تنعلا عباطب هلاجرو شيكلا ةايح
 نم ةلاهب هلاجرو شيلا هباحصأ طاحأ [آبهذمو

 ةبابذلا طون 7 لكش

 شيما ةايح ىف ةقيقحلا تناكو . ميخفتلاو ميعنلا

 . نييهذملا نيب ًاطسو ًاعش

 ناقيرفلا ناذههب ىأام ضعب ليايف طسبن نأدونو
 نيلئاقلا « لوألا بهذملا باحصأ ىأر نأ امسال

 « ةعدقلا رصم ىف دينجعلا ةيهاركو ةيدنمبا ةوسفب
 «صيحمت نود خيراتلا بتك ٍظعم ىف هركذ بلغ

 انسلو . رومأ اهناجي تلمهأو رومأ هيلع تبتر مث
 بهذملا كلذ نيبت دق *ىراقلا نوكي نأ ضرفن
 انتكلو « خيراتلا بتك نم هعلاط ايف ةرورضلاب

 لمتحي امف ةقيقحلا هجو هلطسبن نأ ىف ًاسنأب ىرنال

 .اهناوحتو ةميدقلا ةيرصملا ةيركسعلانع هفداصي نأ

 راثيإو اهراطخأو ةيدنحلا ةوسقب لوقلا ددر دقف

 رصع لالخ «نييتدملانيملعملا نم رفن « اهنع دعبلا
 م.قرشعثلاثلا نرقلا ذنمىأ) هالت امو ةساعرلا

 تارابع ف مهعارأ اوغاصو « ( بيرقتلا هجو ىلع
 لالخ اسءارقو اهخسنب مهذيمالت نوفلكي اوناك

 . سوردلا نم مهْمع هنوقلتي ام
 « ةينلا ىنسح نيملعملا كئلوأ رصع ناكو

 دوهع نم هقبس اهفو ؛ هطساوأو هلئاوأ ىف زيمت دق

 ووو دس



 ملعلا لماح اهمدقتي ةريغص ةيرس |٠ لكش

 ىبرحلا قالطنالا رصع هنأب ؛ ةشقيدحلا ةلودلا

 ةيركسعلا رصع ىأ : تاراصتنالا رصعو

 ةيبرحلا هتايلمع تضافأو . تاذلاب نييركسعلاو

 متاغملاو ايادهملاو ىزخلا نم اضيف رصم ىلع

 ناسيتفلا ةليخأ هتاراصتنا تراثأو ٠ تاريملاو

 تعفدو ٠ رضاوحلاو ندملا لهأ نم نالغلاو

 « لجاعلا لمألاو عساولا حومطلا ةايح ىلإ ذيمالتلا

 نيب ةصاخلا مهنيزاومب اونراقي نأ ىلع ممعجش و
 ىلا ةساردلا ةايح

 !| شيبحلا ةايح
 نيبو « ةلمث ةبيتر ابنوروصتي

 ةمخفلا اهيكاوم تودهشي اوناك ىب

 : اهداععأو اهتازايتما نع نوعمسيو : ةمخضلا

 .اهعيمح ةمظعلاو ةيويحلاو دحنلا اهءارو نوروصتيو

 ليصحت نيب ذيمالتلا كئلوأ تت ا وتو

 ةعمسلا ءاهنشا نينو ؛

 قفا رمش هدرا لو © ن

 نأ ىف رحآ ا « هتسارد نع عجاربي نأ

 0 م ى ملعلا

 قم اور

 نأ نم هعمسيو هأري امي ةحارص هملعم هباجب

 .( بتاكلانم الاح دعسأ نوكي نأ دبال ىدنحلا »

 ىعيبطلا نم ناكو

 ةيدنحلا بعاتم ريوصت ىف اوغلابي نأو ء مهتهم

 ةفغلابم لداعي امي « هنوسرديو هنويتكي اهف

 مهلياقتو «ةيركسعلا تازيمت ريوصت ىف مهذيمالت

 اومخسضفف . اهلهأو ةساردلاو ةباتكلا نأش نم

 بورخلا لاوهأ نم هثودح نم دبال ام مذيمالتل
ُ 

 نيدنجا قارف هكرتي ام ملا ومخضو ؛ اهرورشو

 ىلع نوملعملا صرح نأ

 مل اومخضو « ملأو ةرسحو ةعول نم مهلهأل

 رمألا رهاظم نم دينجتلا ىلع نومعاقلا ةهدمعتي م

 هدمعتت ام مث اومخضو : ةرطيسلا بو رضو ىسبنلاو

 . ةنوشحلا| و فنعلا : نم ةداع بيردتلا تارف

 مو « هوددرو « هلك كلذ مش اومكلف

 ةرسأ امنإو ؛ هدحو ىداعلا دنغا هب اودصقي

 قرفلاو ايارسلا ةيولأ نم ناتعومجم ل ب سأ

 ده ان د



 شيلا تادحو قرأ, نوقحتلي اوناك نم هب !وئعف
 قرف وأ « ةلايحلا قرف ىهو « كاذنيح ةناكم'
 نأ نم مغر || ىلع ؛ حصأ ىععي ةيبرخلا تالجعلا

 ءانبأو ؛ ءاينغألا ءانبأ ىوبتسي ناك اهب قاحتلالا
 عوطت و ءابب مهدحأ قحتلا اعرو« تاذلاب ةنعارفلا

 . صاخلا هثا ريم نم ةسيبرحلا هتلجع ءارشب

 سماخلا نرقلا نم ةيئانث تاميظنت -15 لكش

 * اهسيئر ةعامج لك فلخو + م١ق نيرشعلاو

 انكلا ليبس نع مهتفرصو « اهفوفص ىلإ ملعلا
 . بتكلا ليبسو

 ىلإ ؛ لاحلا ةعيبطب « ةرورض نم سيلو
 تناك « نيملعملا نم رفنلا كئلوأ ةمغن نأب نظلا

 ىلع كلنا .أوأ : ًاعيح باتكلاو نيملعملا ةمغن

 مو 1 ار م ان نرد

 قا فقت ىرخنأ ءارآأ د نأ نود من تعاش

 نع هب تأ ايف اهرب قدصت ابنأوأ « اههجو
 .. اهرصع ىف نييرك <سعلاو ةيركسعلا لاح ءوس

 ىف نييرصملا باتكلاو ءابدألا صرح دقف

 اومظنينأ ىلع : هدعب نمو هلبقنمو « رصعلا سفن

 ةيبرخحا تاراصتنالا مخفت ى دئاصقلاو“حئادملا

 نم ةعامج صرحو . ةعاجشلاو ةأرهلاب ةداشإلاو

 حئادملا هذه اوددري نأ ىلع مهسفنأ نيملعملا

 م١ق نيرشعلاو ىداحلا وأ نيرشعلاو يناثلا نرقلا نم ةيعابر تاميظنت ب ؟ لكش

 نيملعملا باتكلا نم ةعامج نأ ٠ ةصالخلاو
 نم ةرييسخألا دوهعلا ىف ةباتكلا ةنهمل نيعيشتملا

 ىلإ « مهتنهم ىلع ةريغلا مهتعفد « ةثيدحلا ةلودلا

 « فرحلاو نهملا لك ىلع اهتيلضفأو اهلضف ديكوت
 بالط نم ًاددع تيذتجا ىتلا « ةيركسعلا ايسال

 ةراضحلا لع بم

 د ٠١ لكش

 ( هتياهن ىف ) فصلا لحالي طباضلاو .

 وم



 اهئباتك ىلإ مهوعفديو « مهذيمالت مامأ دئاصقلاو
 . اهليترتو

 ةعيبطو « ةبيطلا هتعيبط ىحوب مالسلا ىلإ لامو
 ةراثإ ىغبي نكي ملو ©« ةريصللا ةرقتسملا هدالب

 ليلقلا ريغ ىف ةمينغلاو برحلا لجأ نم برحلا
 كتشف اوصرح هءامع زو هلهأ رابك نأ الإ 3 ردانلا

 مهتالوطبب اوديشي نأىلع ةييراتلا مهروصع مدقأ

 ضايح نعابمأ وحفانو ء أهم مههءادعأ اويهرأ ىتلاةيب رحا

 اوناك ىذلا ىدملا ىلإ مهد ودح 58 اودمو 3 مهطو

 هذه رابخأ اولعسو . ىعيرطاا اهادم هنأ نودقتعي

 بابرأآلا دياعم حورص ىلع بورخلاو تالوطبلا
 «رياقملا ناردج ىلعو «ءاباردجو ةصاخلا دياعملاو

 ىف نوري اوناك مهنأكو « بصنلاو تالسملا ىلعو

 ةريبكلا بئاتكلا تاميظنت ل١١ لكش

 « ايف مهتعاجش بورض ليجستو اهليجست

 مل ركذيو « مهتعمم ىكزيو مهبابرأ ىضري ام

 ملظلا بورض نم اهوري نأ نود « مهترخآ ىف
 مهعمت# اهابأي ىتلا . ةهاركلا بورضوأ دمعتملا

 . مهيد اهايأي وأ

 رصع لبق « نييرصملا نوتم ترمتساو

 قو « ةسينلا ىتسح نيملعملا نم رفنلا كئلوأ

 لوط اهباصأل دكؤت « مرصع دعبو مرصع
 « دالبلا فورظ هيلإتءعد املك لاتقلا ةوبشو عابلا

 هنأب هتربقم شوقن ىف هسفن ىكزي نم مهم ناكف

 دك ؤي نمو . ؛ برحلا نوئش ىف ءفك نطاوم »

 ىف ًارهام ًاعاجش سوقلا ىصع » ناك هنأ هئافلخل

 نيح ةغالب اذ» ناك هنأ ددري نمو . «فيسلا ىف

 نمو . « مادصلا موي ىف دعاس بر « ثيدحلا

 ىلع ةنيه نوكت نل براحما ةعمس و نأ ةقث ىف نلعي
 ىف عيضت نل ... روسلبا ةعمسو نأو « قالطالا

 « قالطإلا ىلع هنطو

 بحتساو « هسفن لاونم لا ىلع ةنعارفلا ىرجو

 «مديب لمعي ...روسج» هنأب فصوي نأ مهم ريثك
 هنكلو ...حلاص بر 9 هنأو . ( هل ليثمال ءىرج

 هنأو . « هركسع مامأ هيديب لمعي « عابلا ديدش

 برحلا ايعار اذهوتلوم ناكو ؛(وتنوم نب وتنوم»

 فق ثلاثلا ترسونس نوعرفلا ددرتي لو . رصنلاو

 مهْنم أربتي نأل دادعتسا ىلع هنأب هدالوأ رذني نأ

 .مهنطو دودحةنايصوب رحلا ىف هجبم اوجبني ملنإ

 اونأمطاو « مهبعش ىف ًاريخ ةنعارفلا نقيأو

 نيقيلا اذه روصو . حافكلاو ةأرحلاب هبيحرت ىلإ

 داهجلا اومعزت نيذلا ةداقلا ىلاث سماك نوعرفلا

 ىف ًاعرذ قاض دق سماك ناكو . سوسكحلا دض

 « نيفرتملا هطالي لهأ دعاقتي تارملا ىدحإ

 لهأل لاقف هيعش داوسب ناقلا ندحأ هنكلو

 د ا



 0 براحأ فوس :  رارصإ ىف هطالب
 . حاجتلا ىقلاحم فوسو « ( سوكملا

 هدير يل ع < بت

 ىاح نيماك انأ ةبيط ىف روسحلا مكاحلا انأ

 ! ( رصم ىمح

 داوس ق هنظ قدصف « هشيجب سماك جرخو

 هيأإ ىلاهألا عرهو « هبعش
 ةنوكملاب لح نأ هشيج اودمأو « هنتم لاق 531

 « برغلاو قرشلا ن

 . دازإاو

 ق داعو « رصنلا ضعب سماك زرحأ املو

 بيدأ فصو « ةييط هتمصاع ىلإ هتادوع ىدحإ

 هدونجو 3 ريمألا ةلحر تياط 0 لاقف 3 هتدوع

 « هقيفر دض مهدحأ رمآتي لو « اوصقانتي مل همامأ

 ميلقإ حبصأو ... مهتم سانلا بولق كتشت ملو

 نرعلطتي « لاجرلاو ةوسنلا عرهو . ديع ىف ةبيط

 « هقلاعت اهجوز ىلإ ةجوز لك تعرسأو . هيلإ
 0 هوجولا نم عومدلا تفج+و

 فروثص ةنعارفلا مدقتو 3 ةئيدحلا ةلودلا لهأ ىب

 1غ 1 2 قرحتي هنأ 0 نلعاو 34 شيلا

 الك حرشني هنأ رخخأ 2ع ن لاتقلا كنايمأ

 <« لاتقلا دب الكل البسي هل ا كك رح ب هغلي

 ا ءىد مود عا نم ةدئنع ذلأ برا ةعاس نأو

 ا كتلوأ نأ نقلا بلغأو

 اونوكي ملول ء متازعلا هذه اونلعي نأ مخ رسيتي م

 ايف موعم ممكيجو مييعش بواجن نم ةنيب ىلع

 و .لاتقلاو برحلا بح نم هنودكؤيو هنونلعي اوناك

 0 ةداقلاو ةنعا رش

 اهروص ىبلا « دنجلا داوس نوكش ىلإ دوعنو

 ةروص ىف « ةينلا ىبسحلا نيملعملا نم مهانفلسأ نم

 اهروصت ىرخأ ةيرصم ًانوتم دجنف « ةسيئب ةمئاق

 لقألا ىلع ىه وأ « هوروص ام ضقانت ةروصب

 « ةيركسعلا ةايحلا نم ىرخأ بئاوج ىلع لدت

 م هوروص ام عم بنج ىلإ انج عضوت نأ ىغبلي

 6 ىلو » نم اهنمو « نوتملا هذه ضعب انفلسأ دقو
 رضع ليبق سماك نمو« ةعدقلا ةلودلا رصع نم

 ىلا 3 نيرخألا ةداقلا نوتمو 4 ةنيدحلا ةلودلا

 ةرورض ىف مهايلوتسل اهببانصأ كاردإ .تروص

 ريفوتو 4 نكمأ اممهد ونج ةمالس ىلع ص ص رخلا

 نكمأ ام مهفوفص نيب مالسلا

 8ع
 ىرخأ نوتم نوتملا هذه هب تتأ امم بيرقو

 نيرشعلاو ىناثلا نين رقلا ىف ) ىسانهالا رصعلا نم

 ماكح ضعب اهيف دكأ ( م .ق نيرشعلاو ىداحلاو

 نيئشانلا نه مهندم ىدنجم نأش اوعفر مهنأ ميلاقألا

 . اهؤاخرو اهنمأ دادزي نأ ىف ةبغر « راغصلا

 هنتفيلخ هسفن رصعلا

 ةعاجب ضرما »:هلوقب ( عراكيرم » شرعلا ىلع

 . ةيعرلا نم كعابتأ دزو + ةمصاعلا كلبحت نابشلا

 نم توعرف ىصوأو

 « نيرشعلا نس ىف ضغ ءشب رماعكدلب نأ ظحالو
 . هريمض ىحوتسي نك دعسي ىشئانلا ل احلا نأو

 «ةماعلا كل دلق « 0 كا ناف)

 ةسايسلا هذهيف . ًايضار هئانبأب ةرسأ لك بر كاتأو

 انأ تعفر نأ كنم « انلجأ نم ءامدقلا براح

 «كييراحم مظعو «كئالبننأش نذإ عفراف . مهنأش

 « كعابتأ نم بابشلا ليج ىلع ريخلا غبساو

 اونكمطيو « اياطعلاب | دوار ىلع ن

 0س ماعنألاب اوأناكيو 4 ضرألا كالتماب

 ترححأو

 نيرشعلا ثرسقلا نم ريبك فظوم ىورو
 نييندم ؛« لجر فالآ ةثالشب جرخ « م.ق

 ىدؤ'ا تامايخلا ىداوب ةمهم ىف « نييركسعو
 مهم ل لجر لكل صصخ هنأ ؛ رمحألا رخبلا هل ل

 « اصعو نيءاعوو ( ةريخص ةبرق وأ) ءاقس

 « موي لك هل فرصت ًاريغص ًافيغر نيرشعو



 روهظ قوف ةعتمألا ةيقبو لاعنلا لمحت نأب رمأو
 هلاجر ىلع قيرطلا رسيب نأ لجرلا دمعتو . ريمحلا

 لعج ول دو هنأ ركذف « مهكلسم نوكلسي نمو

 ناكو © ةعرزم ءارحصلا لعجو ًارم قيرطلا

 رهط وأ ةديدج أرب رفح ةح اص ةقطنمي لح املك
 . ةكيدق أرنب

 ىلع « طابشلا ءازإ ماكحلا ىعو رهظو

 ثيدح هروصو « ةئيدحلا ةلودلا دوهع ىف هدشأ

 ىلع ىناثلا سيسمر نوعرفلا هبص فيرط بتاع

 نأ لواحو « برحلا ةحاس ىف ًابص هطابض

 مهرتكذ ب نأ دمعتو « ءالبلا نسح ىلإ هب مهزفتسي

 ؛ ةلفاعم ندحبو رئاع نم يضف ىف شارت اهاهيق

 هنأ ىسني نأ لواح فيكو « هيلإ مهبرق فيكو

 : مهل لاقف مهنيب رمآلا ديسلا

 هيلإ تيدسأ الإ مكنم دحأ نم ام هلعلو

 فقوم  مكنم فقأ م ىفأ اوركذاو . ىطو ىف الضف

 ىلاضفأب مكدينغأف ءارقف متن مك مكارم ديسلا

 ها

 .رصم ضرأ نع رش لك ددبأ نأ ىلع تصرحو
 بصغا د ثابو مكبئارض نع تزواجتو

 ني نلعأ نم لكو . مكنم ايش دحأ

 00 لوط ىلع هتيكز

 تمق ام هدونحل مدق ىلوم نم ام هنأ عقاولاو

 ى رارقتسالاب مكل مكئاضرإل هب

 ماهمب مايقلا نم مكتيفعأ املك مكندمو ركتويب

 مل ترسي « ىلايخ نأش ناك اذكهو . شيجلا

 تحمس املك وأ اوءاش املك) مهارق ىلإ ليبسلا

 .( ( فورظلا

 نم ولخي اذه سيسمر ثيدح نأ نظن امو
 نم هسفن تقولا ىف ولخم ال هنكلو « ةغلابلا

 دارفأ ضعب نوتم تلد دقف . ةلوبقم قئاقح

 تحيين دق .

 نع“ مهدحو طابضلا سيلو « نييداعلا شيخا

 - اوناك مهنأو « العق ماكحلا تاماعثإب اوعتمت مهنأ

 سيل ع ديبعو مدخن ىوذو « ىضارأآلا كالم نم

 هقيسس ايف امنإو « هدحو ةئيدحلا ةلودلا رصع ىف

 2 ىبسنلا مهانغ نأش نم ناكو وص نم كلذك

 مهنوشخ بذبيو « ةيندلا ميج نأ ؛ حجري ايف

 هنوضتري امع الضف « شيعلا ةمارك مل لفكيو

 رهظملا ةمارك نم مهسفنأل
 دع دع

 ًابحتسم ًاديلقت نيب ركسعلا ةنعارفلا ضعب نئسا

 ع ىأرلا لدابت دياقت وهو « موي رح سلاجم ىف

 لبقو بورشلا تاجافم ةهجاوم دنع ةداقلا

 نوعرفلا ماسي مل نإف ٠ ةريبكلا كراعملا لوخد

 مهعنقي نأ لواح « مهترواشم دعب هتداق ىأرب

 هب دهشتسي ام حضوأو . ليبس لكب هيأر باوصب

 هب رح سلجم و ثلاثلا سس متو غ نيب راد راو كلذ ىف

 سوسكملا اياقب لسض ودجم ةكرعم هلوخد ليبق
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 دعب قرشلا اوقراف دق سوسكملا نكي ملو

 هقطانم فق اورشتنا امئتإو 3 رصم نم مهجورخ

 نييناتيلا مهمومع ىبب اولصتاو ابنم ةبيرقلا
 ةنيدم ىلع رطيس دق ناكو . قارعلا دودح ىلع
 « لصألا ىناتيم ريمأ ثلاثلا سمتو حن دهع ىف شداق

 نصحتو « نييرصملا دض ماشلا لهأ سوفن بللأ

 ( ةيلاحلا لستملا لت ) ودمع ةنيدم ىف هناوعأب

 ةثالث قرحفم دنع هشيجم سمت و حن لزنو

 هذسه رصقأ ناكو . ودمت ىلإ اهعيمج ىهذلت قرط

 مساب نويرصملا هركذ قيض رعو قيرط قرطلا
 لمركلا ليج باعش لالخ رم « انوراع قيرط

 « ناريخألا ناقيرطلا امأ . ودم ىلإ ًاسأر ذفنيو
 ليوط امبنم الك نأ ريغ « عستم بحر اهالكف

 «ودحم نع ءىثلا ضعب ًاديعب هتيابن ىف فطعنيو

 ا



 « ىتفج ةدلب دنع ىبرغلا اهاش ىلإ اهدحأ ىهتنيف
 اقاناعات ةدلب دنع قرشلا اهبونج ىلإ رخآلا ىبتيو

 . ( شانط ور

 :هتداقل لاقو « هبرح سلع سمتوحن دقعو
 ءارمأ هيلإ مضو « ودهم ةنيدم ودعلا لخد نآلا و

 مهيلع ضرع مث 2 ( ماجر و مهليخ ... راطقألا

 رايتخا ىف مهمأر بلطو « ةثالثلا قرطلا رمأ
 قام ىنوتفأو : مه لاقو بسانملا قيرطلا

 . 1 مكسرفن

 قيرطلا ىلإ ليمي مهوعرف نأ ةداقلا رعشو

 ريسملا رسيتي فيكو : هل اولاقف « قيضلا ريصقلا
 ؟ قيضلا ديدش رعو قيرط ىلع

 نوعرفلا تغلب ىتلا ءابئألا ف مهضعب كلش مث
 نأ اوشخو « ودجم ةئيدم َْف ءادعألا لوخد نع

 مهوديصتيو قيضلا قيرطلا تاعفترم ءادعألا لتي
 كانه» : هل اولاقف « مهوديصتيو هجر اولتحيوأ

 « ءالخلا ىف اولازال ءادعألا نإ لوقي أبن

 ريسي نأ داوج عيطتسي نو « رصحلا نوقوفي
 نع الضف ٠ قيضلا قيرطلا اذه ف داوج راوحي
 « كانه انتمدقم لتاقت دقو . نييئدملاو دونحلا

 « ... لاتق ريغب انوراع ىف انه انترخ ؤم لظتو

 ءاوس « ًاعيمج انيساني عستملا قيرطلا نأ كلذ ىبعمو

 رخآلا قيرطلا وأ : اقاناعات ىلإ ىدؤ“ قيرطلا

 هجتن نأ كلذ دعب انيلعو ؛ ىتنج لامش ىلإ ىدؤأا

 ءاش قيرط ىأ مايلا انالوم كلسيلف . ودهم ىلامش

 ىلع انربجي ال نكلو « (نيعساولا) نيقيرطلا نم
 ! نوزحلا قيرطلا ىف ريسن نأ

 ريرتت اولواحو « مهرمأ ةداقلا ربد اذكهو

 تاآجافم دض مهثيج اونمؤي نأ اودارأو 5 مهمأر

 اوكرتف « ةقايالاو رذحلا اولضضف مهكلو . قيرطلا

 .نيرخآلا نيقيرطلا حباصأ رايتخا ةيرح مهنوعرفل

 عاتقاب أدبي نأ دارأو « هوتل سمتوحت ملكتي لو
 نع هب مه ريخأ ام قدصب « نيضراعملا ةداقلا

 3 هنويع ىعدتساف « ودجم ةنيدم ءادعألا لوخد

 نأ قبس ام برخلا سلجم ىلع اوديعب نأ مهرمأو

 . ءادعألا تاعمج نع هب هوأبنأ

 مل هنكلو ع هسنن ىف ًارمأ سمت و حن مزتعاو

 لضفو «رمألا ةئيه ىلع هلاجر ىلإ هردصي نأ أشي

 كري مث « هسفنب ةيحضتلا هدادصعتسا نلعي نأ

 : مهل لاقف « هتفلانع وأ هتعباتم ىف رايخلا هلاجرل

 2 ... نومأ ىبأ لضفو « عر بحب مسقأ

 «تاذلاب انوراع قيرط «قيرطلا اذه كلسأس ىنأ

 نيذللا نيقيرطلا ىلع مكشم ءاش نم بهذيلف

 ى مكنم بغر نم ىعم تأيلو . اههومتركذ

 ةدش نم رخآ ًاقيرط كلس هتلالج نإ اولوقي نلأ
 .( ؟ انم هفوخ

 هيلع اونمأف « نوعرفلا قطنمت ةداقلا مفأو

 : هل اولاقو

 كتيعم ىف نك أهو نوما كوبأ كدعاسيل و

 عباتلا كعم نحو مدقتف 5 ترس اهبأ نورئاس

 .( هالوم ةيعم ىف

 عفش رخآآ ىعمب وأ لمعلابهثيدحس متو حن عفشو

 موج لضفو 34 ذيفنتلاو زيهجتلا ةعرسب ةروشملا

 : ىدانو « هشيج لبقتساف ؛ هودع ىلع فطاحلا

 اذه ىلع اوريسو 3 رفاظلا مك الوم اورزآ»

 نأو» :الئات مسقأ مث ءوديدشلا هقيض مغرب قيرطلا

 « .. ماقملا اذه ىف ةدجنلا قرف ىبمدقتت نأب حمعأ

 جر نأ ىلع رصأو « هنيميب نوعرفلا ربو

 نودانملا رطعخأ كاذنيحو . هشيج ةعيلط ىف هسفنب
 دعي داو2لا راسو « ريسملا ىف هتقيرطب .درف لك

 . « دونحلا سأر ىلع توعرفلاو « داولا

 - اال



 ةثيدحلا ةلودلا رصع ىف ةفلتخملا شيجلا قرف نم ةيزمر تاعومجم -١١؟ لكش

 كولس فزاجيس 2 سكوت ءادعأ عتوتي مل

 وه جرخو « هنع اودعتباف « قيضلا قيرطلا
 ءابنألا ىف هداوق كلش قدص نكلو . هشيج ةعيلطب

 كدقف «ودحم لخاد مههوصخ عمج نع هتلصو نقلا

 «العف ءاليللا 2 نيرشتنم نولازي ال ءالؤد ناك

 وجرت 7 مهالوأ اولاق كلذ نم ةداقلا نقيت املو

 ىعرن انكرتيو 3 ةرملا هذه انيأإ انالوم عجتسي نأ

 انيلإ تلصو اذاذ « هبعش دارفأو هشيج ةرخؤ٠

 لغشني نأ نود : ءادعألا انلتاق + شيلا ةرخؤم

 . « اهدارفأ ىلع انلاب

 ةدعقم ىلع سلجو 5 هلاجر سمن وح عاطأو

 دنع هشيج ةرخؤ» هيلإ تجرخ ىبح « هقدارس مامأ

 | حابصلا ىف لاتقلا ةرشابا هايإو دعتسا م لاوزلا

 ع

 لالخ نيبراخملا ةلاسب ةيرصملا ةدايقلا تركلق

 ماعنإلاب اهريدقت نع تربعو . اهدعبو كراعملا

 ةمسوألاو « ةيفيرشتلاو ةيعيجشتلا باقلألاب مهلع
 قرتلا زاوجو « ةيخسلا تآفاكملاو ء طاونألاو

 . طابضلا بصانم قرأ ىلإ حالسلا تحت نم

 ١ هر بح

 ىأ «ىنواحع» بقل ةيعيجشتلا باقلألا نم عاشف
 «وعفك و: روسملا ىأ «نقدو« لتاقملاوأ كاتفلا

 5 مايشا صانقلا ىأ « نق وعفك )و صانقلا ىأ

 اوزاف مهنأ شيلا ناعجيش نم ريثك لعصو

 ريدقتلا بهذ مساب اهلع اوربع ةيعيجشت تاناكم
 عنص طاونأو ةمسوأب اوزافو . ةلوطبلا بهذو

 منملا ةأرسج ىلإ ًازمر دوسألا ةئيه ىلع امفعب
 هيلع محنملا ةفخ نع ةيانك ةبايذلا ةئيدىلعو ؛ هيلع
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 ( ١ لكش ) هودع ةدراطم ىف هحاخلإو



 « اوناك ةمعطم ةبهذم ةحلسأب رخلآ ضعب زافو

 . اهب ثورخخافتيو اهب تووبتي
#0 

 نييرصملانيبركسعلا ىلع برحلا عباط بأي م
 متعارف صرحف « نيدتلا عباطي اوكسمتسي نأ

 هوزردأ ايف مهلع مهبابرأ لضف اولجسي نأ ىلع

 زومر اوروصيدأىلع اوداتعاو :ناطلسورصن نم

 « كراعملا مهكراشتو برحلا ىلإ مهمدقتت مهبابرأ

 ةدجنلاب مهمابرأ اوفصوو . ءادعألا ىوق لشتو
 لفكو . برحلا ةاعر مهضعب او هريختو . سأبلاو

 دولح جر يأ تونا ءادأ مهدونحلا ماقحلا

 بيراحمب مهتارك كسعو مهنوصح اودوزف « مهضرأ

 عم نولسري اوناكو ؛ ايف مهءابرأ نوركذي
 « دونحلا سامحاوريثيل ناهكلا نم أرفن مهشويج

 هلك كلذ ىلع بترتو . بابرألا لضفب مهو ركذيو
 « ةداقلا ىيشاوح نم قيقرتلا ىف لفغب ال رثأ

 . دونحلا ةنوشخ بيذمنو

 « مهبورح ىف ثويرصملا برحلا لاجر قأو
 فنعلا بورض نم ةداع بورحلا ىف ىنؤيام

 اذإ مهثادعأب مهليكتت ن

 تاعمتجملا ليكنتب نروآو ؛ زهر وضع سباق نسنك

 أ ريغ 3 ريمدتلاو بهلاو

 ؛ مروصع تبقعأ و وأ مهترصاع ٍاىرخألاةِب راح

 اهلك ةعدقلا تاعمتجا فس اوناك مهنأ ىلع لد

 تعضو اذإ ىتح « ليكنتلا وماقتنالاو شطبلا بح ىف

 لالذإ ىف فارسإ مهنع رثؤي مل اهرازوأ برحلا

 مولع رثؤي ملو « ردانلا ليلقلا ريغ ىف + ىرسألا

 .مث نيعضاخلا تادوبعم نأش نم نيوملا ا

 ارسأ رابك نورع ءقف ىلإ ميتعارف دمعي مو

 ل رموس ماكح لعف اك

 امك مهلفاحم ىف اهنودقوي لعاشم مينرتعا مجاخ

 بارشلل اسوؤكاهولعجي ملو « نويروشألا لعف
 ةلتاقم ىلع مهارسأ اوربحي ملو . نامورلا لعف اك

 امك ةيراضلا شوحولا ةلزانمو ًاضعب مهضعب

 . نويابابلاو اضيأ نامورلا لعف
 ةلثم ثلاثلا سمتو# برحلا رابج برضو

 رصاح دق ناكو . نيملستسملا هئادعأب هرب ىف ًابيط

 ىتح اهتارمأ ةمب زه دعب روهش ةعبسوذح ةنيدم

 هيلإ مهعءانبأ اينأ ردع اسنلاو ةعاطلا تنلعأ

 لبو مهنع افعف ؛ ا السلا هل نولمحي

 هيلع مهؤا رمأ لبقأو مهؤافلح مهعبت مث . مهازج
 مهتدمملإ مهعيشو « مهماهلبقف « هل ةعاطلا نونلعي

 ريمحلاب نوضيعتسإ مهلعج نأب ىتكاو « نينمآ

 اصعلاب ةزيابملا - ١4 لكش

 يه ووو



 « ناوه نم ًائوهو « ًاريسي ًاباقع « لويخلا نع
 ! لاق اك « لويغلا ىلإ جوحأ ناك هنألو

 « رخخآ الثم ىناثلا سيسمر باحصأ ئورو
 شداق ةكرعم ىف نييثيحلا ىلع مهراصتتا ةادغ
 « نييثيحلا ريمأ مهئادعأ ريبك دي ىف طقسأ نيح

 ىلإ هلوسر دفوي نأ ىلإ رطضاف ؛ هشيج رفو
 تارابعب هفطعتسيو مالسلا هيلع ضرعي سيسمر

 ىور اهف « هل لوقيو « ةلذمو مآ نم ولخت ال

 شطبت نأ . ريخلا نم له ... » : نويرصملا

 ؟محرت نأ نود مهظحلي ميركلا كاهجوو ؛ كديبعب
 تام انم تلتقف تيتأ نيح سمألاب هتلعف ام ركذت

 انلاجر نم ىبت الو (ضيأ مويلا ىأتأ « فولألا

 « ماهل كلملا اهيأ كلكح ىف آيساق نكت ال ؟ ةيقاب

 . 2«... برخلا نم ريخ مالسلاف

 هسفن لجأ نم ةباجتسالا ىلإ سيسمر لامو .
 ١ ةمحرو « هشيج حلاصلو ؛« برحلا اهدهجأ ىلا

 «الوأ هلاجر ىأر فرعي نأ دارأ هنكلو . هودعب

 « ةلاجرو ةلايخ « نيعمحأ هشيج ءاسؤر ىعدتساف

 ريمأ ضرع مهعمسأو ١ دحاو ديعص ىف مهعمجو
 ريخ حلصلا : دحاو توص ىف هوباجأق « نييئيحلا

 سأب مالسلاىف سيلو ء يكاخلا انالوم ؛ًادج ميظع

 « ؟ كتمقن موي باهيال ىذلا اذ نمو .هتذفن نإ

 نوعرفلا نذأف » هتحامم ىرصم لا ىلع تبلغو

 لجأ نم هيدي طسبو « ودعلا ءاعد ىلإ ةياجتسالاب

 ىلإ نامأ ىف هدونج عم ًاعجار لفقو « مالسلا

 . 4 رصم ضرأ

 2 د د

 وه « رخآ مهم هجو ةيركسعلا ةيبارتلل بتي
 ثب ىلع ةداع موقيو « ىميلعتلاوأ ىبيردتلا هجولا

 ةنوشحلا ىلع ديوعتلاو «ندبلا ةيوقتو « ماظنلا ور

 . ,ةحلسأ ىلع بيردتلا نع المضف « قاشملا لمحتو

 ةلودلا تدهعتو."

 ْ رسال ىلا رص

 .-ضضعب نكلو « شيحلا لاجر نوتم نم قبت ايف
 رظانمو وتم ةعضب « ظحلا نسحلا اوليس ةنعارفلا

 تروص اك « مابص ىف ةيركسعلا مهنيبرت تروص
 ةماعلا عاضوألان م ًاددع تروصو 2 مهمانبأ ةيبرت

 ةداقلا تاف ًابناج كلذب اوضوعف « مهشويج ىف

 ىلا ميلعتلاو بيردتلا لئاسو نع هولجسي نأ
 . ةيركسعلا مهتايح ىف اهب اولفكت وأ اهوقلت

 ع #
 دينجتلا ةددحم نس ىلع ةيرصملا نوتملا قفتت د

 ىلإ اهدحأ راشأ انيبف . دينجتلل ةنيعم ةبسن وأ
 لافغإ ىلإ هريغ راشأ « نيرشعلا ءانبأ ةيحالص
 .بورحلل ةماعلا ةئبعتلالاوحأ ىف امسال « نسلا ةيمهأ

 « م.ق نيرشعلا نرقلا نم ىرصم ريمأ ركذو

 ىلا ملاقألا نم شيلا رافنأ عمجىلع فرشأ نيح هنأ

 . ةئام لك نم ًادحاو ريختي ناك « اهدكح ىلوت

 الول « كش ريغ نم دينجتلل ةلوقعم ةبسن هذهو

 ةيعرم ةبسن تناك اذإ امب عطقلا بعصي هنأ
 ىلإ ميلقإ نم فلتخحم تناك ابنأ مأ ع ًامئاد

 رصع نمو « ىرخأ ىلإ ةبسانم نمو « ملقإ
 . رصع ىلإ

 ( هنس نم ةعاجب ةداع قحلي دنا ناك

 مسا اهيلع قلطي
 ىأ « ورفت » مسأب اهدا رفأ ىمسيو « نيئشانلا

 ةعاص ىبعمع « ودرخ نوماج »

 «ورفن ونو>» و « دينجتال نيحلاصلا وأ نيجضانلا

 ىعمب (« وديإ ) و « نيجضانلا راغصلا ىبعم

 .بيرقتلاهجو ىلع ىبعملا سفنب « وام »و « نايلغلا

 ةنوثماب تاعايلا هذه دارقأ ٍ

 ووذ نومدقم مهيلع فرشي ناكو . ىواسكلاو
 ْ . ةدودحم بتر

 تفلتخا دقو . ةيرس ىف هتعاجدنجملا كلسي مث

 ”اهنملكتفلأتو . رصع ىلإ رصع نم ايازسلا دادعأ

 سس لى سس



 وأ ىدنج ىثام نم ةئيدحلا ةلودلا زرصع لالخ
 نيب ايارسلا ىلع نوفرشملا ددعتو . نيسخو نينثام

 ةيشيواشلا هابشأ مهم عرفتو « ريغصو ريبك
 : هدفا انقر عج رسل ارتاكو ف نيلاكلا
 .. ةثالا ءاسؤرو « ةرشعلا ءاسؤرو

 مي صاخ ءاولب ةيرسو ةعامج لك تزاتماو

 . (7 لكش ) اهباصصأ هنع حفانيو اهيلع

 ةسورد ىقلتي ىناثلا بتوحنمأ 6 لكش

 ةيامرلا يف

 وأ ًارساك ًاناويح روصي زمر ةداع ءاوللا ولعيو

 ةروص وأ «ناعراصتي نييدنجروصيوأ « رساك ريغ

 «نيلباقتم نيسرف وأ ء طيسب سرت ةئيه وأ « دوبعم
 اعبت كللذو « فوعرفلا طالبلا تاراش نم ةراش وأ

 ٠ ةاشملا نم تناك نإ 2 ةعايملا نيوكت فاللتسال

 الكشو روصقلاو دباعلا سرح وأ ةلايحللا وأ

 1 (بالا 6

 أ ا 74 /

 مهساوقأ نودعي دوئج ل ١١ لكش

 لدي صاخ مساي ةيرسو ةعامج لك تبقلتو

 ؛ دوبعم وأ نوعرف ىلإ اهمسا اهبسني دقو . اهيلع

 ةيرس لاقي نأك . دوهعلا نم دهع ىف هرمأ .ربتشي

 اي نوتأ بكوكلا لثم ةءالالا ةيرسلا وأ ءنوتأ

 0 ... دونحلا ىاح نومأ ةبرس وأ

 لف تفلأت « ةريبك بئاتك ايارسلا تعبتو
 ؛ نينو .؛ ةلاك خو ةاديقف نم ةقيدقلا ةلؤذلا

 ,ةيبرح ةبرع نيسخ وحن هتاشم بناج ىلإ اهضعب
 0 . اًنامرش

 تحوارت « قلاسيف ىف بئاتكلا تمأتلاو

 ةثيدسمحلا ةلودلا رصع لالخ ةبراضلا اهدادعأ

 نم اهم لك فلأتو « ةعبرأو ةثالثو نيقليف نيب

 فرعلا ىرجو . لجارو بكار فالآ ةسمخ

 ةلودلا بابرأ ءامسأب قلايفلا هذه ضعب ةيمست ىلع
 ىمسف « مهلضفب ًنارتعاو مهب انميت « رابكلا
 « نومأ رصانلل لوألا قليفلا  ةرم تاذ اهدحأأ

 ىرخأ قلايف تيمس امك .«حاتب قليف » رخآ ىعتو
 « ساوقألا ديدش» لثم « ةيعيجشت ءامثأب

 1 أرج ملهو ... « ةعاجشلا طرفم ١و

 2 د

 شيلا تابيردت ىلوأ نأ نظلا ىلع بلغيو
 6 فصلا ةيشمو ةوطخلا ميظنت فدهست تناك

 ثدحتيام ةيرصملا نوتملا نم فلختي مل نإو هذهو
 نأ الإ « اهتاءادن لجسيو اهميلعت لحارم نع

 تاعومجمو برحلا لاجر روص نم ىبتام
 مزملي ناك ىرصملا ىدنحلا نأ ىلع لدي « ليثاقلا

 :نيرشعلاو سماحلا نرّقلا ذنم ةعساو ةمظتنم ةوطخ

 -هليهز ولت ىينحلا .ريسيف .. ريدقت لقأ ىلع م :ق
 -هيفوفض ىق دوتحلا ننيسيؤ“« ةدودجما تايرودلا: ف
 *نلئاصقلا ق. دودج ةعبرأ نم اهم لك نوكتي

 ىف دوج ةعبرأ نم رثكأ ريسيو « ايارسلاو
 ”عجار ) . :ةريبكلا قرفلاو بئاتكلا تاليكشت
 ل ا 525- 0 لاكشأ

 ده -



 برحلا ةصقر نوصقري ( ؟ نويبون ) ةامر - !١ لكش

 اهتيشم ميظنت ىف ةداع ةعابملا نواعي ناكو

 ساوحلاو ةيويحلا ثبو ةييترلا
 ىذلا ةعابللا مدقم نع الضف « ليط براض وأ

 ًانايحأ هتياهن مزتليو ؛ ًانايحأ فصلا ةمدقم م زئلي

 ٠١(. لكش) ىرخأ

 تايرابمو ودعلاب شيلا تابيردت تمتهاو
 نويركسعلا ةنعارفلا ءانبأ كراشو . قارا

 نكي مل هنأب مهدحأ رختفاو « قابسلا ىف مهءالمز

 ق ىلقصلا رودويد خرؤملا ىلاغو . هيف قحلي

 اهأف ىورف « نييرصملا دنع ودعلا نيرامت ريدقت
 هلا نأ نييرصملا هي رصاعم نع هعمم

 « نابشلا مهئالمز عم ليوط ودعب مهءانبأ نومزلي
 هماعط لوانتي نأب مهدحأل نوحمسي اونوكي ملو

 ! ةلحرم نينامثو ةئام ودعي نأ ليق

 . ةعراصملا تابيردت نويركسعلا سرامو

 ةنعارفلا م ١ مهماي رايم ةبيط دباعم رظانم تروصو
 « هلفاحمو ىبرحلا رصنلا تايسانم ىف

 انلوانت دقو + لسرلا لابقتساو ىزتلباو ايادملا

 ةيندبلا ةيبرتلا للصف ىف اهدعاوق حرش
 . ال0 ١/5 م

 ةكئاش نيراعل ركسعلا راغص ضعب عضخو
 تيلطت امم رثكأ نزاوتلا ظفحو ةفحلا نم تبلطت

 قلستي نيرمت نيراقلا هذه نمو . ندبلا ةبالص نم

 اوناك ةنعأ رمل

 ىلات دنعو

 « قوب خفان « اهيف

 ظيلغلا باغلا نم ءاسلم ةليوط ًاداوعأ هيف ثامغلا

 ىمأر عضو ىف ؛ ندعملا وأ ىراوصلا بشخ وأ

 . لئام عضو ىف ى اهيلع نوفقلزني مث 2 نكمأ ام

 ًايراص اوتبثي نأب نيرّقلا اذه حرسم نوزهجيو

 هيف نوكلسي مث « ىمأر >8 ى ًاعفترم ًاظيلغ
 نير ا لحارم فالتخاب اهلآوط ام فلك ةلئام ًاداوعأ

 . (18 لكش ) نيرابتلا ةردق فالتخاو

 « ةزرابملا ىلع بيردتلا ىرحم ئرج - :ناكو

 ةينديلا ةيب رعلا لصف 2 هانماسأ ام ؛ امل دهمو

 بلطتت تناكو « ىدعلاب ةزرابملا نع « ١,/ثص

 (؟» ةيرصم ةسراف ١8 لكش

 فلتحا ىصعي بعلتو . دعاس ةوقو ةراهمو ةفخ

 .ةظيلغو ةعيفرو «ةطسوتمو ةريصق نيب اهريوصت
 اهكسمي دلخلا نم ضبقمع اهيادب ىف اصعلا دوزتو
 همصخ تابرض قتيو ٠ ىلا هديب بعاللا هب

 دلال أسس



 رسبألا هعارذ ىلإ هدشي < قيض ريغص سرب لس

 ةارابملا ىلإ بعاللا لزيي دقو . دلحلا نم طيرشب

 اهب دري ىرخأو « اهب برضي اصع « نيوصعب
 ١54(. لكش) همصخ تابرض

 . هاصعب هسأر وأ همصخ ةجو سملب

 نأ لواحي مث

 ةزرابملا ريغل رفوت هنأ ىف كش نم سيلو

 بيردتلا نم بيصن ىرخألا لاتقلا لئاسو نم

 ضرعتلا نود لاح ثإو « هيجوتلاو ميلعتلاو

 ني. اهثروص ةيرصملا رظانملا نأ « اهليصافتل

 ناكو . امابيردت حرشت نأ نود « ىلعفلا لاقلا

 ديدست ىف ةراهملا باطتي ام هذه لاتقلا لئاسو نم

 رجانحلاو طلبلا مادختساو « قيرازملاو بارحلا

 ةحاهم ىف قذحلا بلطتي امو « ةسوقملا فويسلاو

 و ل ا 2 انين نوضللا

 تلفت انو اةياعولا لام هك وأ ةيطيقلا
 ىلع لاتملاو نوصحلا ناردج ءاقترا نيح ةفحلا

 خلا ء..ا إ ةدنسما ( السلا ) ئارملا
 2 ما

 عي ركسعلا طاشن نم ليلا نم دبشو

 هيوكر ىلع ثويرصملا سرمت دقف . ربلا هدهش ام

 دونخلا هيلع اولقنو 3 مدقلا موحيرات رجف ذنم

 طسوتملا نيرحبلا بوكر ىلع اوسرعو 5 داتلاو

 دونحلاو داتعلا لقن ق امهومدختساو « رمحألاو

 1 . ًانايح

 نأ ىلإ ؛ لاخلا ةعيبطب ةرورض نم سيلو

 ١ 2 مهلك نييركسعلا لينلا ةراحب نأ ضرتفن

 ةفرح مهلغأ لئانت اعرف « ًاصاخ ًابيردت نوقاتي

 9 ند ناكو . مهلهأو مابا نع ةحالملا

 كراعم ميظنت ىل ىلع ةئداحلا لينلا ةحفص مهعجشت

 « ةريغصلا مهبك ا رعي اهف نومداصتي « ةلعتفم

 ىف ةبغر « ةليوطلا دمعلاب اهالخ نويراضتيو

 , ةيلستلاو وهللاو ىدولا نارملا

 ثلاثلا سمتومت

 تايظنت ىف را ىلع دوتحلا ةراحبلا روصو

 ربكأ تناكو © ئىربلا شيلا تاليكتو

 سوسكملا عم عم ميتكر عم ىف ليلا ىلع مهكراعم

 تناك اك . م .ق رشع سداسلا نرقتلا لئاوأ ىف

 مهتكرعم ىه طسرتملا رحبلا ىف مهكراعم ربكأ

 ةفيثك ةيرحب بوعش دض ثلاثلا سيسمر دهع ف
 هذه ىف اورهظ دقو « م .ق رشع ىناثلا ثرقلا ىف

 نارمو قذح ىلع لدت عاضوأ ىف ةريخألا ةكرعملا

 . ليصأ ميدق سا رمؤو

 ةلودلا رصع ىف نييرصملا ةراحبا تركذو

 ماي تيمس « ةيدادعإ ةليصف وأ ةيرس ةئيدوللا

 5 لماح كرتشي ن ناك « «ةراحبلا ةيبرت ةيرس»

 . اييردت ىف

 ال د د

 « رصم نوعرف ىنلاشلا بتوحنمأ روص

 طابضلا تابيردت + ثلاثلا سمتومن ة فيلخو

 دمعت دق هوبأ ناكو . هتايح ةصقل هتياور لالخ

 ةماعزلا ىلع ةظفاحملل هلهؤت ةءزاح ةيبرت هيبري نأ

 . هدهع قف رصم امنةقح ىتاا ةضيرعلا ةيركسعلا

 3 ركسعلا مداوع نم نيتمصاع هتيب ريل ريختف

 تاحاولاا قرط ىلع فرس 3 أ اج رج امهو

 اهيف تزكرت ىلا م إءع فرشتو

 . ةيركدعلا عئاصملا ىفعيو ةلايخلا تاركسعم

 دئاقلا ا ىلع اجرج ىف بتوحنمأ ذملتتو

 نيم ناكو . ةاشملا ةيامر ىلعدعم بردتو « نيم

 0 رتشاوةي ركسعلاو ةباتكلا نيتفاقثلا نيب عم

 رظانم نم بناج قف نيم روصو .
 ريمألا ملعي هلالخ رهظ « ةيامرلا ىف اسرد هتربقم

 سوقلا دش ىف هدعاس ةوق لغتسي فيك بت ري

 تبي فيكو 2 هينذأ قدعتي ىبحو ؛ ةأذم ةياهع لإ

 , ١8( لكش) . هقلطي فيكو « هيفورسلا

 د



 + هم"
 ا 0 كه"

 «اجرج ىف هتابيردت قلتي بتوحنمأ رمتساو
 ىلإ مضفناو فنم ىلإ لقتنا مث « هدوع دتشا ىبح

 . مهشيعم اهدونج رطاشو « ةريبكلا ابنا ركسعم

 مضناف « اهلاجرد ىندأب أدبو ةلايحلا ةقرفب قحتلاو
 راغصلا ةلايخلا ةيبرت ىأ « ةيبرثلا لبطسا ىلإ

 لإ 4 تايبص 0 نم اهيف نوج ردتي تاوئس ةدمنع

 . « نايبص تاوفلأ »

 ةرتف ةلايخلاو ليلا عم بتوحتمأ ىفغقو

 كل رثشاو « ةيلمع ةربخ ليلا عابط ربخف « ةليوط

 ف عربو « اهلئاصأ تازيم فرعو ء ابّددبرت ىف
 للوتو اهب بكر اذإ تاك هنأ ىورو « اهتدايق

 عطق ولو قرعلا اسهللبي الأ ىلع صرح اهنانع

 . ةيلاعلا ةبثولا اهب بثو وأ « ليوطلا طوشلا ام

 راغصلا هئالمزو بتوحنمأل حمسي ناك هنأ ودبيو

 « اهيردتو مهيردت لالخ ليلا روهظ ءاطتماب

 نكي مل اهروهظ ءاطتما نأ نم معرلا ىلع

 مهويخ نآل ابر + نييرصملا دنع ًاريثك ًافولأم

 نأآلو « ًايسن مجحلا ةريغص: لئاصف نم تناك

 نأ نع الضف « اهروهظ ىلع رسيتت نكت مل ةيامرلا

 تابرع ىلإ اهدشب لوخلا بوكر نع اوضاعتسا

 ةكرمملا ىلا هنوعبتي سيسمر ءانبأ ١4 لكش >>
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 بارطضالاةراثإو ةأرخلا ىلع اهودوعو « برحلا

 اهرفاوحب ضاضقنالاو « ءادعألا فوفص :ق

 نابش ىلع اهءاطتما اورصقو « مهتاشم ىلع

 ىلعو « اهتياعرو اهفلعب نيلفكتملا تالبطصالا

 ىلع نيمئاقلاو « ةفيفحلا عالطتسالا تاعومج

 . بورحلا تاحاس ىف ةدايقلا رماوأ غيلبت

 « فنم ىف ًابكار ةيامرلا بتوحنمأ ملعتو

 اهداجأ هنأ ودبيو . اجرج ىف الجار اهملعت اك

 ةامر اهيف ىدحتي نأ ىلع هعجش ىذلا دحلا ىلإ

 هنع ىور ىذلا دحلا ىلإو « مه زجعيو شربل ا

 هسوقب رد نأ عيطتسي ناك ناسنإ نم ام هنأ هيف

 ناكهنأو « اهجراخ وأ رصم ىف ءاوس « هدشي وأ

 ةحار ضرعب ظيلغ ىسماحم فده ىلع ماهسلا قلطي

 اهف هسأب نم غلب دقو . هنم مابسلا ذفنتف « فكلا

 تاذ « هتبرع قوف نم ىبر هنأ ء هسفن نع ىور

 ةيساحن فادهأ ةعبرأ ىلع ماهس ةعبرأ « ةرم

 « تاصوي ثالث اهم لك'كمس غلب « ةعباتتم

 فده .لك نيب لصفي ناكو « همابس اهنق ريخاف

 . راتمأ ةرشع نم رثكأ رعثآو اهم
 ضارعتسا ىلع صرحي بتوحنمأ رمتساو

 « شرعلا ىلتعا نأ دعب ىتح ةيامرلا ىف هتعارب

 ةنيدم جراخ اليزح ماقأ هنأ هنع هلاجر ىورو

 هسا جوع سس



 نيفده ىلع هماهس قلطأو ماق مث ءماشلا ىف شداق
 ناكو )ع نيرضاحلا مام قورطملا ساحنلا نم

 . ةيامرلا ىف هدلقي نأ عيطتسي نمل زئاوحلا دص ري

 راجل ع هتابيردت بتوحنمأ لمكتساو

 ىف مهادحتيو مهقباسي نأ داتعاو 03 نييركسعلا

 « هسفن نع ىور اف هرمأ نم غلبو . فيذجتلا

 عم © « رقصلا» هبراق ىف ةرم تاذ جرخ هنأ

 دعب اوعجرف 4 رايتلا دض نوفذجم راحب ىبئام

 ةياغ ىف « (ليم ىللث ىلاو-) خسرف فصن
 فاذجمع هدحو فذجي رمتسا انيب « داهجإلا

 خسارف ةثالث وحن « راتمأ ةرشع نم ريكأ هلوط

 . ( لايمأ ةعبرأ ىأ ) ةلماك
 ا

 لوح ليصحن ةداشلاو طابضلا ةيبرت تبلطتو

 نأ دعيتسي الو . ركفلاو ماقلا ةفاقث نم بسانم

 عجري ؛ ةماعلا ةفاقثلاو برحلا ةفاقث نيب عمجلا

 اهتداق ضعب عمج ىتلا ؛ ةميدقلا ةلودلا ىلإ هلوصأب

 3 دحاو ْنآ ىف بتاكلا بقلو دئاقلا بقل نيب

 رمتساو .نايحألا ضعب ىف نهاكلا بقل نع الضف

 مث . ىطسولا ةلودلا دوهع لالخ ديلقتلا اذه

 َْق ًارييك ا-وضو هللاسوو هطوطخ تحضتا

 , ةئيدحلا ةلودلا دوهع

 شيفا ءاسؤرل ةماعلا ةفاقثلا بناوج روصو
 رصع ى شيلا بايش نم نيباش نيب راد راوح

 بقلت دقو . ىنومنمأ و ىروح امهو « ةسماعرلا

 « «كللملا سارفأ ىبرم طباضلا» بقلب لوألا

 . « ةياتكلا ناويد ىف نيدعاسملا ملعم ١ بقلو

 «ةيباتكلاو ةيركسعلا هيتفاقثي راختفالا ىلع صرحو
 برحلا بر تايلعت ىف هقفت هنأ هسفنن نع ىورو

 !ضرألاو ءامءلارارسأ ىلع فرعتهنأو « وتنوم

 رماوألا بتاك» بقلب ىبومنمأ هليمز بقلتو
 وهو « « رهام » بقلو « « رفظملا شيجلا ةيكلملا

 نويرصملا طابضلا هب بقلت لصألا ىناعنك بقل“

 ماهمب نوفلكيو لسرأا ماقم نوموقي اوناك نيذلا

 . ناعنكو ايرو
 هرواحو هليمز نيباشلا نم لك لسارو

 ليلقدعب بلقنا هنكلو « نيل ًاقيقر !هراوح أدبو

 ىلع ضرعي نأ امهم لك دمعتو ٠ فينع ءاجه ىلإ
 . هقرعيال ايف هي يا ام هلئاسؤ هيحاص

 ضرتفاف « هليمز ىلع مك

 اذه ىلع هرواحي أدبو ٠

 س ىضارأ ىف ةيمحر

 مب نأ ىروح دارأو
 ةلماك طابضلا ةفاقث هيف

 . رابتعالا

 0 لئاسمو « لئاسرلاريرحت بدأو

 نعهلأس « اهعيزوو دونجا قازرأ ر يدقت ةقيرطو
 0 ع هلأسو ةيلحادلا ندملا ضعب ءاهسأ

 طباضلا ةفرعم ىدموههنع هلأس ام عتمأ ناكمت

 هيلع نيعتي ىلا « ةيجراجلا دالبلا فورظب فقثملا

 : كلذ ىف هل لاقو « اهيف لمعيو اهالخ سوي نأ
 2 كلذ رركتو :ء رهامو بتاك كنأ ىعدت »

 0 لاعت نكلو « كقدصن نأ دونو

 « رومثملا مردقلا ١ بدألا نع هلأسف

 نبأ هبشي عيرس د < كلل جرسأ هلأ هه

 اذإ حييرلا ةفصاع هبشيو ... هتعرس ف 0

 تعرشو « هنانع تقلطأ كنأ بهو . تقلطنا
 « هلعفت نأ م سوقلا
 هنع كلأسأ امع ىنربخو

 قعو ؟وسوس اريمس ءانيم هيبشت ىذلا ام )

 ع؟اهارجم ةئيه امو ؟ بلح ةنيدم عقت اهم بناج ىأ

 ءايقينيف ىف ةريهش ءانيموسوس اريمس تناكو
 ىذلا ىناثلا_سيسمر نوعرفلا ىلإ نويرصملا اهيسن
 فوعي نأ هليمز ىروح ىدحت دقو . .وسوس مساوهرللو

 ا اهكيه : ىهو ءروم .أ ةثالث اهنع

 «رصأو . ريغصلا اهربغ لكشو ءاييلإ ةبسفلاب بلح
 ةفاقثلا نم ًايناجةفرعملا هذه ربتعي نأ ىلع ؛ انيأر اك

 كسنأو برحلا ةبرع بكر طباض لكل ةيرورضلا
 1 رهام بقلب .بقلتو سوقلا

6000 



 كاناقإلا
 هي راضحلا رهاظملا

 عاسمتجلا ىلع اهرثأو ةنيدلا ةايخلا 1١(

 انوصأو ةعدقلا هب رطل ةنايمللا
 ىسم يلع ررتكد ذل

 ةهللم

 ىلع نالأ ىح ةتحبلا ةيملعلا ثوحبلا تلد

 تناك ا « ةماع ملاعلا ماوقأ نم موق لكل نأ
 نوعضدو هيده ىلع نو ريسي نيد « ةطحنم مهمفاقت

 أهق أرعأب ب رضت ة ةيرشبلاتءالالسلا تناك الو هعلاعتل

 نم نوكيداكي هناف «خيراتلا لبق ةعيدق دوهعملإ
 نأ تانايدلاٍلوصأ ىف ققدملا ثحابلاىلع ليحتسملا
 !! ىلوألا تاوطخلا عبتت

 . ةيابلا ىتح ةيادبلا نم انل ةفورعملا ةعدقلا نايدألا

 ايبسن دهعلا ةتيدحلا نايدألا

 « ة يلج ةحضاو ةروصب وا زيت داكتال

 ىتلا ةميدقلا نايدألاب ةلصتم ا مآل الإ كاذ امو
 لا جالا اذوصأ ىلع تميخ ىلاو اقسام

 فرعيال ةرومغم تحبصأف اهياع ترم ىلا ةدعلا
 قيرط نع الإ ا تا لصت 3 3 نمو ؛ هنك ام

 نم ام ن نيد اهجبم ىب

 ىبح هنأ عئاولاو

 تحبصأ ىح أ ريبك ًاذيرحن تفرح ىلا تاياور
 دس متعي اال ىلا ريطاسألا ( نم - نيك حايل رطذ 2

 نع حبصأ هلك كلذ ل جأ نمو . ايلع اهيلع
 ىذا ميدق ن نيد ىأ لوصأ 0 عتت ل |حتسملا

 نم امراضح تغلب امهمو اممآش مظع امهم « ةمأ
 عب نأ ىفام دوي عمطتال ن نأن:إ انيلعو . قرل

 ممألا نم ةمأ يأ نيدل 1 هلع ديدن ادد 0

 رمألاءىداب ىف دمتعن نأ ةلاحلا هذه ىف بحاولا لب

 تاياورلاو ةثراوتملا ريطاسألا نم انياإ 5 ام ى
 ةاونلا ىلع ؛«وتحت اهرمأ ناك امهم اهنأل ؛ 8
 اضافضن [ وث نايزألا بقاعت اهاسك 0 ةيقيتدللا
 تاياورلا ريطاسألا كلت ىلإ فاضيو بصحلا!لايحلا نم

 اذه خيرات ف تعقو ىلإ ة ةتراثل ١ ةيحم راتلا ثادحألاو

 ةيعامجاوأ ةيسايسبابسأل هروطت ىلعتللمعو نيدلا

 م اناقنو ةعدقلا ةيرصم ا ةنايدلا

 ةيرصملا ةنايدلا ىلع هركذ قبس ام انقبط اذإو
 ةقيحسلا لايجألا راحب ىف ةقراغ اهنأ اندجوا ةميدقلا
 اهيادبل فرعي ثحاسبلا داكي الف « مدقلا ىف

 ؛ اهع انتامولعم تلظ دقو

 ماما عارتختا رصع ليبق كازت الو
 ىرصملا م املف « ةشوشم ةمهبم ةياتكس ا

 صعب رهظت موق هلا ةنايد لوصأ ثزخأ ةياتكلا

 2 ةيضماغ اهرهاظ 2 وهم ةروص ق ف ء ىلا

 ايف ميدقلا ىرصملا ر راشأ دقو . اهعبانمو اموصأ

 رئاعشلاو ديلاقتلا ىلإ ةباتككلا فرع نأ ذنم هنود

 .٠ ةمولعم ًادولح

 لبق ام رصع ىف ف هدانجأ نع احوو ىبأا ةيايدلا

 ددصلا 1 فق هيلعدمتعي ردصم مدقأو 97 خيراتلا

 هيلإ راشأ ام
 رجح ناردج ىلع

 امود ىبلا هشوقن َْق ميدقلا ىرصملا

 ةسماخلا ١ ةرسألا كولا نفدلا

 ةفورعملا ىش 5 ؟ رصم ةنعا رق نم

 ةيايد صوصن مدا ىثف ( مار رهألا نوتعد نآلا

 درو دكو . عجأ ماعلا خيرات ى ةلماك انياإ تلصو

 ديلاقتو ريطاسألا ىل

 ىح ايش اهب 0 نع فرعن ال ةيرصملا ةنايدلا نع

 نوتاا هذه ق 0 دق ميدقلا ىرصملاذ :اىلع ٠ نآلا

 ىفدرظن ف حرش ىلإ جاتحنال ىلا تايهدبلا نم اهنأك
 .ةدماجلا ةرسألا دهع ىف ىأ اهيف شاع ىل ا كلت

 !! تاراشإ صوصتلا هذه ىف

 د هاد



 نيدلا ىف اهرثأو ةيرصملا ةئيبلا
 «ةيرصملا ةينيدلاتادقتعملا ف ثحبن نأ لبقو

 ةنانكلا ضرأ ةعيبط ىلع ةفطاخ ةرظن ىلن نأ بجي

 بيصيلا ىرصملا رطقلاف 5 ةيفا غشا ةهجولا نم

 « ةعساش تافاسل ميظعلا لينلا ءىطاش ىلع دتمملا

 ديلاقتلا ف درو ام بسجل لع مدقلا ذنم اميدقم ناك

 نوعب أو ناتنثا اهددع غلب « ةيرادإ تاعطاقم ةدع

 ميلاقأ ؛ ىلإ مسقتلا نإ لاقيو . ًاميلقإ وأ ةعطاقم

 نم مدقأ امال ع ع اتلدلاب م دب دق تاعطاقم وأ

 هجولا ىلإ دتما مث ءنآلا ضورفملا وه اك «ديغصلا

 هبيس نكي مل ميسقتلا اذه نأ ىف عازن الو . لبقلا

 ةيلبق ةعرن ىلإ عجري ناك لب ؛ ةينيد ةعرن

 لكل ناك هنأ نم كلذ ىلع لدأ الو

 تاعطاقملا رئاس نع اهزمت ةصاخ ةراش ةعطاقم
 . ةيعاوجا

 هلإلا دور ل ةراشلا هذهو « ىرخألا

 ًاداح وأ ًاسدقم ًاتابن و أ مياقإلا ى ديعي ناك ىذلا

 عقاولاو « هيف دجو ىذلا عمتجا رظن ىف هتسادق هل

 ىلع الثمم تا

 7 1 مصع رياسقم

0 - 0 21 
 راشلا هذه ضعب لع رع دق هنأ

 فق قوتملا ع ةنوفدم تناك ناوأ

 خييراتلا لبق ام

 !| وأ تاراشلا هذه نأ

 ىلع لاوحألا دهاوش تلد دقو «

 تويرصملا اهذخلا 5 زومهرأ

 مث نمو <« هيلإ بسكي ىذلا مياقولا 2 لك ةهآ

 اهلصأ ىف نكت مل تاعطاقملا هذه نأ طبنتسا

 هئاطلس ناك ىذلا ميظعلا هلإلا كلذل ىنيد ذوفن
1 1 0 

 ناك هلإلا اذه ذوفن نأ ريغ ؛ هتقطنم ىف ًادئاس

 لب « اهيف أشن ىلا هتقطنم ىلع رصتقيال ًانايحأ

 لاوحأ بسح ىرقلا نم هلوح ام ىلإ دتمب ناك

 لاوحألا ةصاخيو هذوفن ةقطنع طيح ىتلا ةئيبلا

 اهللِإ بلغت ًايسايس ةليبق نأش مظع اذاف « ةيسايسلا

 حبصأو ًاينيد ىرخألا لئابقلا نم اطوحام ىلع

 . ملقعألا ذوفنلا بحاص وه ةليبقلا هلإ

 وأ ملقإ لك نأ ىلع ثوحبلا تلد دقو

 ةسقطنم نمو ةمصاع نم فلأتي ناك ةعطاقم

 امك. هفعض وأ هتوق بسح ىلع ريغتت هلوح ذوفن

 ةدع ةداعلا ىف لمشت ةعطاقملا تناكو . انركذ

 . صاخلا اهشلإ اهم لكل ةريغص اندم وأ ىرق

 خيراتلا قفأ ىف رهظت رصم تذعأ امدنعو

 ندملا ٠ نم ةعومجم اهيف دهوش اهاوحأ روطتتو

 دقو « اب صاخلا اهلإ اهنم لكل ةلقتسملا ىرقلاو

 ةيداصتقاو ةيسايس بابسأل ىعيبطلا نم ناك

 ىلاو حانحلا ةضيهملا ىرقلا فتلت نأ ةيعاّمجاو
 ةبحاص ةميظعلا ندملا لوح ةوق الو امل

 ةعطاقملا فلأتت تناك مث نمو « اهلقطنم ىف ذوفتلا

 هنأ نم مغرلا ىلع ىأرلا اذهو . دحتملا ميلقإلا وأ

 ىلع زكتري ال هناف الوبقم هرهاظ ىف ودب
 ىلإ هطاينتسا عجري لب « ةددحم ةيح رات قئاقح

 . هل ةيباشملا خيراتلا ثداوح ىف فواأم وه ام

 ءازجأ داحتا نأب انه ملسن نأ دب ال هنأ عقاولاو

 ىلع بيرقتلا هجو ىلع مث دق ناك ةعطاقم لك

 ىرحبلا هجولاو ىليقلا هجولا نيرطقلا داحما طم

 نع ركذي ايش فرعنال مننا ريغ « دعب ايفا

 دقتعي ىذلا رمرعت كلملا دي ىلع امهديحوت ةيفيك

 ري حر مث ىذلا ( انيم» وه هنأ نوريثكلا
 تززصعو ةيياماللا كلذ 00 امك ءهيدي ىلع

 ةينيدلا ديناسألا

 ل وحال

 ضعب هيأر

 ةديقعلا نأ نظأ : نيدلا ةأثن ببس

 تناك ةرسألا نأ نايدألا ءالع ىدل ةدئاسلا

 ناك ةرسآلا دلاوف « نيدلا ةأشن ىف لوألا نكرلا

 دل م



 . هلألا ٍبهري ناكو « اييماح ناك هنأل بحب

 نامزألا رم ىلعو « اهيلع سأبلاو ةوقلا بحااص .

 ةدابع ىلإ ةرطفلا ىلع اوأثن نيذلا نومدقألا فرطت

 وه امو داو تابنو ناويح نم ةعيبطلا ىوق
 . هنم فوذلل أ هتوقل مدادجأك ةدابعلاب ريدج 1

 مهنهآ نودجمب اوناك لوألا ماوقألا نأ عقاولاو
 فوم وأ ىجرت ةدئافل امإ « ةثالث بابسأ دحأل

 مهيف ةمظعب باجعإلا وأ هؤاقتا داري رش نم
 دوبعملا بح نأ كش الو « اهكاردإ نكمال

 ىف تثدح ةريبك تاروطت دعب الإ تأ مل هتاذل :
 اهانركذ ىجلا لماوعلا نأ ىداقتعا ىفو .رشبلا ىنب '

 لوأ ىف تانايدلا ناكرأ لك ابيلع تينب ىلا ىهو انه

 . اهجضن مامت ىو اهتأشن

 عضخم بير الب تناك ةميدقلا ةيرصملا ةنايدلاو
 ىرصملا ناف « كلذ ىف ةبارغالو . لماوعلا هذهل

 نم هلوح امف ةيونعملا تافصلا هذه ىري ناكئرطفلا
 ءاقتإ نابعثلا ديعيالثم ناكف « ةيعيبطلا تاقولخلا ىوق |

 راجشألا ىلإ هتجاح ىري ناك هنأ انك « ةتيمملا هتغدل
 الذاجإ اهمامأ دجسيف لالظلا ةفراولا ةرمثملا

 لظ نم هيلع هيفضت امو رمث نم هيلع هقدغت امل
 بجعي ناك هنأ انك « حفال اهرح دالب ىف فراو

 هلايخحرسيو اهروقصو وكلا روسنب باجعإ اميأ
 ةرشان ءاضفلا ىف قلحت امدنع اهتمظعو اهتردق ىف
 ةدماخلا ءايشألل ىرصملا ةدايع نأ ريغ . اهبتحنجأ

 تناكنإو « ةيقيقتللا اهبابسأ ىلإ لوصولا نكمب ل
 نيهارب ىلع زكترتال ةضحم ةيرظن ءارآ ضعب كانه

 ةيطإ ةوق نأ دقتعي ناك ىرصملا نإ لاقيف « ةنيب
 نكس تناكا5 ىلا ء ىبثلا نكست تناك

 دسج نكست حورلا نأ رارغ ىلع كلذو « داما

 ىرصملا ةدابع نأ رمألا ةقيقحو « ناسنإلا

 اهبنك ىلإ لوصولان كمي ل ةصاخ ةدماج ءايشأل

 .نآلا ىّتح

 +٠2 ةيلحملا ةفّآلاو ةيماعلا ةنآلا

 ىلا اهمإ ةدلب لكل ناك هنأ قبس ايف انركذ

 ساسألا تناك ةيلخلا ةفآلا هذهو « اهب صاخلا

 دهع ةياهن ىح دبعت تيقب دقو ةيرصملا ةنايدلل
 ةعيبطلا ىوق ناف كلذ عمو « رصم ىف ةنعارفلا

 ى مولا تادقتعم ىف ماه رودب تماق دق ةيملاعلا

 هذه نأ دبالو « ىرصملا خيراتلا روصع لك

 ريغ « ةماع ةفصب لزألا ذنم دبعت تناك ةهلالا

 سوفت ىف نظي ام ىلع ةقومرم ةناكم لتحت مل اهنأ
 ءايسشالا ةدابعب الإ نونمؤيال اوناك نيذلا موقلا

 ىوقلا ةدابع نأ ليخيو . مهلّقع ىلإ ةبيرقلا ةسحمل

 ببسب ئرصملا بعشلا سوفن ىف لصأتت مل ةيملاعلا
 تاهيجوت ببسي نظي ام ىلع لب « ةيلّقع تاروطت

 اودارأ امدنع عامجالاو ركفلا لاجر اهب ماق

 نأ ىف عازن الو . هنيوكتو ماعلا لصأ ريسفت

 ةريخأألا ناف ةيلحما ةملالاب تنرق ام اذإ ةيملاعلا ةمآلا

 ةدابع نأ دكؤملا نمو . ىلوألا مامأ لءاضتت

 داتا دعب الإ تأت مل ةزرابلا ةيعيبطلا ىوقلا

 ضعب ناك نإو « (اسنيم ) دهع ىف نيرطقلا

 لبق رح داحتا دوجو ىف اودقتعا دق نيركفملا

 سسأ ىلع زكتري ال معزلا اذهو : انيم دهع

 . ةديكأ ةيملع

 ةروص ىف امإ ةيملاعلا ةفلآلا انل تدب دقو

 هلإ انمامأ رهظ دقف « ةيناويح ةروص وأ ةيناسنإ
 تلثم امك رقص سأرب ناسنإ ةروص ىف سمشلا

 مث نمو ع ةرقب ةروص ىف « تونو ءامسلا ةملآ

 ىلإ عجري ةيعيبطلا ىوقلا ةدابع ماسظن نأ مهفن

 ةملالا هذه نأ لمتحملا نمو « ًادج ةميدق دوهع

 ةمهبم ةروص ىف رمألا 'ىداب ىف تدبعدق ةيعيبطلا
 ابارحم نأو ةصاخ بيراحم اهل نكي مل مث نمو

 ناك ىذلا ىرصملا نأ ريغ « هسفن:نوكلا ناك

 مل آلات



 امل ذخلا دق ةسحملا ءايشألاو تايئرملاب الإ نمؤيال

 هتفلال هرمأ ءىداب ىف اهذختا ىتلاك ةدابع نكامأ
 مظعم نأ ىلع لاوحألا دهاوش لدتو . ةيلحمل

 ةنيدم ىف رمألا ءىداب ىف تناك بيراحملا هذه

 ةنايدلا خيرات ىف اماه رود تبعل ىلا سمش نيع

 ديحوت لبق كلذ ناكأ ءاوس ء ةميدقلا ةيرصملا

 . ىنوعرفلا دهعلا ةيان ىتح هدعب مأ دالبلا

 : ةفألا روص

 ةياحنا ةحلآلا نأ انه هتظحالم ردجي امو

 رمألا ءىداب ىف ةيلصألا اهروص ىف لثمت تناك

 ىلع ةلادلا زومرلاو تاراشلا ىف كلذ رهظ امك

 ةيناسنإ روص ىف دبعت تناك دعب امذو « تاعطاقملا
 دقف ةحلالا هذه ةروص ىف ًاروطت انيأر دقو

 سأرو نانإ مسج لثع ناك هلإلا نأ اندهاش

 همهف انأطخأ دق رهظملا وأ روطتلا اذهو : ناويح

 « نيمو هلإلا نأ دج عقاولا ذإ « ًاروطت هانبسح اذإ

 لكو . خيراتلا رجف ذنم ناسنإ ةروصب روص دق
 نأ دارأ ىرصملا نإ ددصلا اذه ىف هلوق نكع ام

 . ةيناسنإلا هفطاوعو هتافص هتادوبعم ىلع ىضي

 دنع هدبعي ىذلا ناويحلاو ناسنإلا نيب عمجف

 مث نمو ؛ هتيعقاو عم قفتت ةروصب هلإلا هريوصت
 وأ ءناسنإ مدجو ناويح سأرب هلإلا مسرب ناك

 ةيأ وأ هدوبعم لصأ ىلإ ريشي ناويحلا نم ءزج ىأب
 ةمآ ضعب كانه ناك هنأ ىلع . هبنك زيمت ةراشإ

 ناسنإ ةروص ىف انل لثمتو ٠ ةدعاقلا هذه نع ذشت

 ريغ سه نيع بر الثم « موتأ ١» هلإلاك بسحو

 ةنهكلا عضو نم تناك ةروصلا هذه لثم نأ

 لاخدإ نأ انهاه ركذن نأ انتوفي الو . مهعدبو
 ةغبصلا ميمعت ىلع دعاس دق ةيرصملا ةيملاعلا ةحلالا

 ةحلاآلا نأ كلذو : ةماع نييرصملا دنع هلإلل ةيملاعلا

 دعاس دقو :ةيلحم ةخآ اهرمأ ءىداب ىف تناك ةيملاعلا

 ناطاسلا ىوق ىل هلإ ىأ لعج ىلع دعب امف كلذ

 لالا كتاف لع هةاركشساب ةالذو “+ ااه اساس
 . ةيبرح ةناكمو ةيسايس ةوق نم هتنيددمل امب ىملاعلا

 ىف نككي مل ةيلحنا ةهلألا ضعب نأ انه ظحليو

 + ةفلتخمم بابسأل ةيملاع ةذآ نوكت نأ اهرودقم

 فئاظوب صتخت كلذ لباسقم ق تناك نككلو

 التف - رصم هانا لك ىف اهدحو اهم موقت ةمولعم

 راخفلا عناصلا هلإلا دعي ناك « مونخ » هلإلا دج

 تكح . ةفآلا كلذكو : هتلجعب ناسنالل عناصلاو

 سييونأ هلإلاو ةدالولاب ةصتنع تناك دقف هجوز

 ىو ريم ءاجارأ لك ىف طينحتلاب ًرصتخم ناك

 ظافتحا عم اذه ىرصملا خيراتلا روصع لك

 . ةيلحلا هتفصب ةحلآلا هذه نم لك

 ميدقلا ىرصملا رظن ىف ملاعلا نيوكنت لصأ

 رصم ىف نكي يل هنأ ىلع لاوحألا دهاوش لدت

 نع ةنيعم ةركف انيم دي ىلع دالبلا ديحوت لبق

 < هنيوكتو ملاعلا لصأ

 ىف رومألا ترقتسا نأ دعب هتأشنو نوكلا لصأ

 ةيماس ةناكم لتحت ةينوكلا ةهطآلا تذحأو « دالبلا

 نيدلا لاجر ذأ ذئدنعو + موقلا سوفن ىف

 مامأ ةيملعلاو ةينيدلاو ةيفسلفلا دئاقعلا نوعضي

 نع ءارآلا تءاج اغإو

 ةراضحلا ١ع - م

 بهاذملا هذه تفلتخلا دقو : ىرصملا بعشلا

 : ايف ترهظ ىلا تائيبلا فالتخاب دئاقعلا وأ

 لك ناك دقف :ًاماه ًارود ةيلحملا ةخألا تبعل انهو

 لصأ وه ىلا هفإ نأ ىعدي مظع دلب ىف نهاك

 نييرصملا ءامدق انل ضلخخ كلذ لجأ نمو ؛ دوجولا

 بهاذملا هذهو.هتأشنو ملاعلا لصأ نعبهاذم ةدع

 دقو« مهعا رتخاو ةنهكلا فيلأت نم تناك عازن الب
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 كولم رباقم ناردج ىلع بهاذملا هذه انل تنود

 + « مارهألا نوتمب » ةفورعملا ىهو ةميدقلا ةلودلا

 ىلع ًاريخأو ىط_ سولا ةلودلا تيباوت ىلع مث

 ةينيدلاو ةيروطسألا بتكلاو ةيدربلا قاروألا

 روصعلا 2 تويرصملا ءامدق انل اهقلخ لا

 . ىلا تلت

 : سمش نيع بهذم )١(

 ( سيلوبويله ) سمش نيع بهذم ناك دقو
 هذه ةنهك ىأر ىلع بهاذملا مدقأ لاخلا ةعيبطب
 نيدلا لاجر ند هوعضاو ىشخوت دقو « ةدلبلا

 عضوف بعشأا ةماع ناهذأ نم ًابيرق نوكي نأ

 ماعلا نأ مل اوروص دققف

 ةلئاس ةلتك ةئيه ىف ًايلزأ ءاضف ناك لصألا ىف

 دقو ملاعلا قلخ ىف ىباحيإ رودب مقي ملو اهب كارح ال
 رهظ دقو + «نون» ممأ نويرصملا هيلع قلطأ

 هعنص نم لت رهظ ىلع سمشلا هلإ اذه ع نون و ف

 قلطي ناك مث نمو 2 وه هتوقب رهظ دقوء وه

 : نبع نيع بهذم ُْق هيلع

 . ةسم ةيناسنإ ةروص ىف

 , « هتاذب دوجولاو

 ىلا مارهأ ١ ا و
 ىلع رهظ امدنع سمشلا هلإ

 نلكشلا قره رجح ىلع. فقو ىلزألا ل

 لكشلا اذهو « نيئب ١ ةظفل نويرصملا هيلع قلطأ

 دنع ًالسدقم ًازمر دهعلا كلذ دنم حبصأ دق ىرحلا

 سمشلا هلإل نييرصملا

5 
 رداصم مدقأ لعت

 نأأ أرقن انيدل ةيئيد

 ملا اذه

 ىلع مهرباقم نونبي اوناك ةثلاثلا ةرسألا ذنم رصم

 لمعي ناك كاذكو «

 ىف رباقملا مامأ عضوتو ةدعاق ىرهلا لكشلا اذهل

 نيتلودلا ىف دباعملا مامأ مث ةميدقلا ةلودلا

 هذهو . عر هلإلا ديجعل ةراشإ ةثيدتلاو ىطسولا

 ىف اهكامأ ىف اهضعب اندجو ىلا تالسملا ىه

 اهم سدقملا ءزحلبا نأ موهفمو « ةيرصملا دباعملا

 هتحن اونفديل مره ةئيه

 كولم نأ دجن مث نمو « |

 ئذلا لكشلا ىئرملا ء مبا وغ :
 .ابسحو 0 ةدعاّقلا وهف لفسألا ءْز

 ام 4 اهالعأ ىف

 وه عر هلإلا وأ 1 وتأ » هلإلاو : ىلإلا عوساتلا

 . سلو ب وايه هلإ ىلع ةداع قلطي ناك ىذلا مسالا

 رهظ نأ دعب عر هلإلا نأ ريطاسألا لوقتو

 نيطلإلا ثللذ نم دجوأف ,لفتو سطع (« نون » ىف

 ءاومللا نالثمي امهو : « تونفت» و «وش»

 هلإلا ابجنأ امهرودب ناذإلا ناذهو ء ةبوطرلاو

 ءاهسلا ةبر (تون)» ةهالاو ضرألا هلإ ( 0 هس )

 «ريزوأ» اقزرو )1 تونا ن

 اذكهو . سيف و تم )و (سيزإ»١و

 نم جاوزأ ةعبرأ مث « موتآ» قلاحلا هلإلاب ملاعلا أدب
 عوساتلا ًاعيمح ةملآلا ءالؤد ىلع قلطيو « هقلح

 دق عوساتلا اذه فيلأت نأ ىف عازن الو . ىغلإلا

 دي ىلع دالبلا ديحوت دعب ى
 نكي مل ريزوأ هلإلا نأ ملعن امدنع ةصاخو ايه

 1, دهعلا كلذ لبق ًافورعم

 ىفإلا عوساتلا اذه ءاضعأ نإ ةنهككلا لوقيو

 زم ( بج ) جورت م

 ل نيع ةنهك هعضو

 دق . نبالل دلأو نم ىلاوتلاب ملاعلا اوكح دق

 ناهذأل هبيرقتل ماظنلا اذه ىلع ةقيلخلا ءدب عضو

 هبعل ىذلا رودلا دعب امف ىريسو . بعذشلا ةماع

 . هددعب نم هقالئخاو رصم مكح 2 نيو

 : سمشلاو ءامسلاو ضرألا بهذم (؟)

 ا 0 3 ملاعلا ل

 ىف مهفلل برقأو هنم مدقأ رخآ بهذم دجوي
 ضرألا ىأ « بج » نإ ليق دّقف « ةماعلا رظن

 سمشلا ابجنأو اجوازت ءامسلا ىأ « تون » و

 ةدلاو ىه « تون » نأ ىرن مث نمو ؛ ( عي)
 ءاسنثأ هئيختل ةليل لك هلبقتست .تناكف عر»

 كغ 1 ىلا



 مث نمو غ راها ءانثأ روهظلا ىلإ دوعي مث ليلا
 . ىدبألا راهلاو ليللا بقاعت

 مدقأ وه بهذملا اذهو « ةغآلا مدقأ وهف سمشلا

 « سيلوبوليه » بهذم روهظ لبق رهظ بهذم

 . قبس امف هنع انثدحن ىذلا

 دلاو « بجو امأ

 : نينومشآلا بهذم (0)
 سمش نبع بهذم هيف ناك ىذلا تقولا ىفو

 ةدابع دهم نينومشألا ةنئيدم تناك هناطلس جوأ ىف

 اهتهك أدبو روهظلا ىف تذأ دق تومت هلإلا

 بهذم هب نوضهاني اديدج ًايهذم مهسفنأل نوقلخم

 رثأ ال سمشلا هلإ نأ نوريو « سمخ نيع
 قلخي مل هنإ لب ء هئقنمو نوكلا لصأ ىف ًاقالطإ

 . ةينامم مهددع ةملآلا نم ةعامج هدجوأ امنإو هسفن

 اولث« ةيغإ جاوزأ ةعبرأ نم فلأتي نوماثلا اذهو

 نويلزألا ةطآلا ءالؤهو : نيباعثو عدافض روص ىف

 ق «نون ١ حطس ىلع اهوعضو ةضيب اودجوأ

 هلإ دلو ةضيبلا هذه نمو : اهسفن نينوشألا ةدلب

 اذان هو . همظنو ماعلا قلخ هرودب ىذلا سمشا

 ةقلاحلا سمشلا هلإ ةوقركنيال ىرن اب بهذلا

 اذه : نينوألا نوماثل اعضاخخ هل عج نكلو

 بهذملا اذه بسح ىلع هنأ نع الضف

 ى نكل و + سيلوبوليه ىف تدلو دق سمشلا

 ديلو ناك بهذملا اذه نأ رهاظلاو . نينومثألا

 دقو . سيلوبوليهو نينوشألا نيب ةيسايس ةسفانم
 « نون » وهو ةيناّغلا الآ دحأ نأ نينومشأألا تعدا

 هفصوب بهذملا اذه ىف رهظ دق ىلزألا طيخلا ىأ

 ىف ءاجام فالتخا ىلع « ًاقلاخ يح ًارصنع

 اذه ذنم « نونو ناك دقو +« سمخ نيع بهذ

 سيلوب وايه رصنب ىلا 4ذلا ىسايسلا لاضنلا

 ناك فيك ئرن اذكهو . هقلاخو موتأ دلاو دعي
 ماعلا قلخ بهاذم فيبتكت ىق نوفرصتي ةنهكلا

 اسمحاو ةرورضلاو ةسايسلا هيلع ام سجس ىلع

  ةطلسلا

 3 حاتب هلإلا بهذم وأ ىنملا بهذملا

 رظن تتفل ىوق لوأ ةيوامسلا مارجألا تناك

 اهمظعأ نياوزاطأ كرمت : اهدبعف ىرصملا

 دقو هل رظعأ اخإ اهذختاف سمشلا ىهو اهمهأو

 لاول ةيرصل ةمآلا مأ عر» سمشلا هلإ ىب

 ٠ ةيحيسملا تءاج ىبح 3 مدقلا 0 خيراتلا

 لا ةينيدلا بهاذملا نأ ىرن كلذ لسجأ نمو

 ةدابع نع دحن مل اهريغو سيلوبوايه ىف تأشن
 ديدج بهذم ماق اذإ هنأ ثدحام لكو <( عر٠

 تارييغت ضعب عم ؛ عر » ةدابع ناك هساسأ ناف

 كادئاسلا امه هيهذمو ( نا ةدايع تلظ دقو

 َّى عزانم امهعز زاني ال

 تعد ديدج بهذم رهظ دهعلا اذه ةيادب ذنمو

 (ًأئيم» سس سايس حاقد فيلو أ امدنع كلذو : ةيسايس عاود هيلإ
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 دنع دعب ام فنم وأ (« ضضيبالا رادحلا » ةئيدم

 « ىخب راتلا رصعلا ةيادب 0 000 5-95

 تديبصأ ىتلا ىهو ؛ نيرطقلا نيب لصافلا دحلا

 ةدعاقلا تناك دقلو « ةدحوملا دالبلا ةمصاع

 « ةمصاعلا هلإ ريتعينأ | لقألا لعر مصعلا اذه ق ةعبتملا

 دبال ناك كلذ ىلعو + دالبلل ىسيئرلا هلإلا وه

 دالبلا مح انيم و كلع ليدج بهذم عض و نم

 وه (« فنم » ةمصاعلا بر حاتب هلإلا هيف نوكي

 لتحن ناك ىذلا ؛ موتأ ٠ نم الدب ىلاعلل قلاخلا هلإلا

 عقاولاو . سيلوبويله ىف مدقلا ذنم ةناكملا هذه

 «عر» هلإلاب نوئمؤي اوناك نيذلا « فنم » ةنهك نأ

 لب « الماش ًارييغت هبهذم ىف اوريغي مل هيهذمو
 « ةديدحلا ةدابعلا تايرورض هتضتقا ام اوريغ

 وه حاتب حبصأ نأ وه ثتدح رييغت لوأ تاكو

 . نئاكو هام لك هيلع فقوتي ىذلا قلاحلا هلإلا

 ةيلزأ ةملآ ةينامت دوجو نع ىنملا بهذملا انثدحيو

 سوو دس



 ةفنآلا ءالؤهو « « حاتب » قلاحلا هلإلا بناجي

 هلإلل مزاقأ مهنوك نع اوسجرخي مل : نويلزألا

 دحوي ىذلا ( فنم » بر ىئتات هلإلاف : قلاخلا

 : « نون » ىلصأللا مدعلا نم جرخ دق ضرألاب
 نوماث نم ناجوز امهو . تنوئو نون ناهلإلا مث

 مث « ميظعلا ىمسي ىذلا موتأ هلإلاو : نين ومثألا

 مهنأ نظيو + مؤامسأ تدقف ىرخأ ةهلآ ةعبرأ

 رخخآ هلإو ( موت رفنا) و 4 توحن) و (روح)»

 هلإلا نأ انه هتظحالم ردجب امو . نابعث ةروص ىف

 حاسب اهب ماق ىلا قلخلا ةيلمع ىف موقي « موتأ »

 ىنغال نيت زيع عتمتي ناك هذأ كلذو « رود مهأب
 هردص ىف لقع هل ناكف « قلحلا ةيلمع ىف امهنع

 اهلثم ةدارإ هلو :
 هلإلا نأ دجن اذكهو توحت ةروص ىف ناسللا

 . « ملكلا» قلخي نأ لبق هلقعب ملاعلا أرب دق قلاخلا

 روكذلا (واك ) حاورألا قلخ كلذ دعبو
 ىوقلا لك قلخ ىرخأ ةرابعب وأ : ثانإلاو اهنم

 روح هللا ةروص ىف لثمتي

 قلخف « نيدمتملا لاعلا مظن م « ةايحلا ظفحت ىلا

 لصأ ناك هناف مث نمو تاعطاقملا سسأو ندملا
 نكلو « اهلكأب ةايحلاو سانلاو ملاعلاو ةحلالا

 . حاتب هلإلا ناك هل قلاحلا

 هنأ وه بهذملا اذه ىف رظنلا تفلي ام لوأو
 « نيقباسلا نيبهذملا نع هلوصأ نم ا ريثك ذخأ دق

 « « نينومثآلا» بهذمو « سمت نيع) بهذم

 « ةحضاولا ةيلقعلا هتفصب امنع زيمتي هنأ ريغ

 ًابهذم نكي مل هنأ ىلع لاوحألا دهاوش لدتو

 رصحني ناك عقاولا لب ٠ بعشلا ةماع دنع ًاغئاش

 هاياقب ناف كلذ عمو ؛ نيدلا لاسجر ةرئاد ىف

 ىذلا « نولوباروه ١ دهع ىبح ةشئاع تلظ دق

 لاقعلا :ىأ بلقلا نوربتعي نييرصملا نإ لوقي
 عجار ) ناقلامخلا ناوضعلا امثي ةدارإلا ىأ ناسللاو

 ءزدللا ةميدقلا رصم ىف حاتب بهذم نع بتك ام

 . ( رشاعلا

 50 ةزاوطتبأو ةيسمشلا ريطاسالا

 اهفلخخ ىتلا ةينيدلا ريطاسألا نأ هيف عارنال امم

 قى ىوتحن ملاعلا ممأ نم ةمأ ةيأ ىف نومدقألا انل

 « اماياور تددعت امهم ةقيقحلا ةاون ىلع اهفوج

 تردحتا ىلا تاياورلا نم كلذ ىلع لدأ الو

 دهع ىح ةعدقلا ةيرصملا دوهعلا مدقا نم انيلإ

 نأ ىلع لاوحألا دهاوش تلد دقلف : ةملاطبلا

 روصع ىف ةفلتخم ًاباوثأ تسيل دق ؛ عر ١ ةروطسأ

 اهنلوانت ىتلا ةئيبلاب ةرئأتم ٠ ليوطلا ىرصملا خيراتلا

 . اهيف تيور ىلا دوهعلاو

 هذه ةأشن لوأ نأ لبق نم انفلسأ امك « رهاظلاو

 + اهسفن « سمش نيع ١ ةنيدم ىف تناك ريطاسألا

 « ىلا اهفإ ؛ موتآ» وأ ؛ عر » ربتعي ناك ىلا

 نأةروطسألا انثدحتف . ًايلاع آطإ دعب ايف حبصأ مث

 ةيهإ ةرسأب موك ناك رمألا “ىداب ىف ماعلا

 سعث نيع دهع ناكو : سمخ نيع اه زكرم ناك

 ماعلا ةملآلا مكح خيرات ىف ىبهذلا رصعلا ربتعي اذه

 « مكحلا ىلع قباستت لاقي اك« ةهلالا تناك دقتلو

 هلإلا ىلع ىّبح اهردص ىف دسحلاو دقحلا نككتو

 هتمحاهمل دادعتسا ىلع امناد تناكف «قلاخلا « عر»

 سملي مل ىذلا ىرصملا ليخت دقو + هيلع ةروثلاو

 دقف « ةعيبطلا ىوق ىف لاضنلا ىملإلا مكحلا اذه

 ىهو سمشلا نودهاشي عقاولا ىف نويرصملا ناك

 علطيو برغلا ىف ةليل لك بيغي « عر » مههلإ

 تابلقتلا هذه اوبسنف « قرشلا نم موي لك حابص

 تاج



 راصتناو رارمتساب موي لك سمشال ودع ةمحاهم ىلإ

 رمألا ةيابن ىف هيلع سمشلا
 دهع 0 الا

 عر هلإلا نيب لاضن
 صصقلا رارسغ ىلع تجسن ةحآلا نم هئادعأو

 سمشلا هلإ عر هلإلا نأ اهاوحفو « ةيناسنإلا

 رعش ٠ ًانسم راص امدنع ملاعلا م كح ناك ىذلا

 رصنلا اذه نأ ريغ ؛

 /!! نع ةيرصملا ةئيدحلا ةلودلا

 ىلع نورمأتي تاسنإلا ىبو 00 نم هتيعر نأ

 هذه ىف ىمست ىلا(روحتح» ١ ةخالاب دجنتساف هلتق

 ةلمح ناسنإلا ىبب ىلع ىخقتل ( عر نييع» ةصقلا

 عيال نم ركام كا عار

 ص قب ن يلا نم اب لفن ةقيرط ربدف كلذ

 ؛ ةقآلا هذه شطب نم مهصلخيو

 تستحاف « اهيلق ىلإ ببح ىذلا ةعحللا بارش ةنوعمب
 تلمث ىبح هلم

 بدألا باتك

000 

 عجار ) ديرت تناكام عت مو ؛

 . ( 1/4 ط١ ص ىرصملا

 رصتنا دق ناك« عر» هلإلا نأ نم مغرلا ىلعو

 دوحجب هبلق قامعأ ىف رعش هنأ الإ ؛ هئادعأ ىلع

 . ءامسلا ىلإ هسفن عفرو ناسنإلا ةروطسأ انئدحتو

 ةطق ةروص ىف رهظ دق « عر» هلإلا نأ ىرخأ

 ريغ . هيلع اوراث نيذلا ناسنإلا ىبب ىلع ىبضقو

 . ًاضيأ مكحلا لزتعا كلذ دعب هنأ

 هيشت اهنأ ةصقلا هذه ىف رظنلا تفلي ام مهأو

 ءةسدقملا بتكلاف هركذ ءاج ىذلا نافوطلا ةصق

 ايف رهظ ًاثيدح تفشتكا ىلا ةيلبابلا شوقنلاو

 شوقنلا انتثدح دقو :ًاضيأ ناقوطلاةصق لئامت ةصق

 وه ضرألا مكح ىلع « عر) فلحخ ىنذلا نأ

 ىرخأ تاياور ىو « ضرألا هلإ « بج ) هديفح

 نمو ( وشو هلإلا ناك هتفيلخ نأ ركذ ةرخأتم

 امهرودب ةمج بعاصم ايقل دقو . « بج » هدعب

 . اهيلع ابلغتو

 اهركذ قبس ىلا « عر نيع» تبعل دقو اذه

 اهلصأ نأ ريغ ١ ةيرصملا ريطاسألا ىف اماه ًارود

 للع رهاوظلا لدتو ؛ ماهبإلاو ضومغلا هب طيحم
 ( غر» هلإلاب دعب مف دحو ىذلا «روح» هلإلا نأ

 بر كلذك ناك لب بسحو ًابراحم اذِإ نكي مل
 ةعدق تناك ةركفلا هذهو « ءامسلا

 مارخألا نوتم ىف اهلإ تاراشإلا
 امهو نانيع اذه روح ءامسلا هلإل نأ ىرصملا

 سمشخ نيع ةنهك ناك املو . رمقلاو سمشلا

 لوألا ةناكملا عر مهللإل نوكي نأ ًامئاد نوحمطي

 هلإلاب « عر» اودحو نييرصملا ةحلالا ةعامح ىف

 ةدهحو مهاب ةصاخ

 تءاج دقو .

 لاسيج كفو .

 ند نيع اولعجو ( روح »

 دقو « ةيرمقلا نيعلاب صتخاف روح ءاهسلا هلإ امأ

 3 رخأتملا دهعلا ىبح. ةيقاب ةركفلا هذه تلظ

 ناك ىذلا ( ميسوأ ) سيلوبوتيل هلإ ىف ةصاخمو

 (« ىلرا ى ىنحم ) كانه ىعديو رقص ةروص ىف لثع

 « © نينيع ىلع ههجو ىوتحم ىذلا » كلذ ىبعمو

 ؛ روح» نيع نأ ىه ةماعلا ةدعاقلا نأ ريغ

 يا ةيرمقلا نيعلا ربتعت تناك

 ةدع روص ق تركذ سمشلا نيع نع ةريثك

 ءاينطفلا ىلاةخلا بحب رع
 9 ريزوأ ةبصق

 رودت تناكامنأ سمشلا هلإ ريطاسأ ىف انيأر

 ملاعب ةصاخ اهنأو « هئيوكتو ملاعلا لصأ لوح

 اهلصأ َّى عج رت ريطاسأ ( نم هلوح رودي امو ةحالا

 ريزوأ ةصق نكلو : ةيناسنإ ةركف ىلإ اهيوكتو

 خيراستلا رجف ى تلثم دق امنايوتحم لدت امك

 ةياهن ىتح ةينيدلاو ةيعاّمجالا هتالماعم لك ىف اهب
 . ىنامورلا دهعلا
 ةجردلناسنإلا ىببولق ىف ًايحر ًاناكم تقال دق

 ةيناسنإلا ةصقلا هذه نأ عقاولاو

 د ا



 دعب نم الو لبق نم ليثم ال نكي ل

 مامأ لثمتت ىلا ةيناسنإلا ةايحلا يمص نم اهنأل
 0 اك قف لس يا يي

 ىف ًارود تيعلو ةدلاخ تناك مث نمو « هتايح

 صخلم كلاهو 93 ماع هج ود ةعدقلا بوعشلا لك

 : ةصقلا

 ( تسو «١ ريزوأ ١نيوخالا نيب عازتلا كتشا

 « تس و لاتغاف رصم شرع ىلع « بج » دالوأ

 همسج ىف ةيناث تبد ةايحلا نكلو « «ًاريزو 1

 اهيف امو ردغلا ايند كرتفء« سيزيإ » هتخأ لضفب

 شرع نع لزن نأ دعب ىلفسلا ملاعلا ىف ركحي طبهو
 نأ ىعبطلا نم ناك دقلو .

 «روح» و « تسو» نيب ديدج نم عازألا أدبي
 ةكحم ىلإ اهصاختو انحاشتف ةيناث 0 شرعلا ىلع

 ناكو ء « عرو هلإلا اهسأري ناك ىلا ةضلألا

 هثرإبو هتيضق ةلادعب هكارع ىف زتعي ( روح »

 « روح » هنبال رصم

 « تسود ناكو : « سيزيإ» ةدعاسعو ى عرشلا

 هل ( عر» هلإلا ةدضاعمو هتوريجحو هتوقب دتعب

 ةيضقلا هذه َْق ةيلوآلا ماكحألا تناك م سو

 ننس هاذا نما ررقو ١ هلا ومع هياص ن
 دعب هيلع ةلدألا ترفاضتو ةقلحلا تقاض اذإ

 ةاضقلا دج ل 2 هسلكحتو عرأ 04 رتل / يدرس

 « هترصانم ىلإ اهم نوذفني ةجرف ةضألا نم

 رصم كلم لآق ملا بناج ىف مهمكح اوردصأف

 ةظحللا هذه ذنمو ( روح » ىعرشلا هثراو ىلإ

 امأ « ( روح ١) ىعدي رصم مكي كلم لك حبصأ

 . ريزوأ ىعدي ناكف قوتملا كلملا

 اهمهف اك « ريزوأ هلإلا ةصق رصتخم وه اذه

 نم نآلا ىبح راثآلا ءاس

 1 نصعلا نلت

 0 مارهألا نوتم ١ ىه ةددعتم نكامأ ىف ةصقلا

 2 ةيرصمل ا نوتملا

 هذه ىلإ تراشأ نوتم مدقأو

 ةلصتم ةروصب صوصنلا هذه ىف درت مل اهنأ ريغ

 ةضقلا هذه نأ م ةيأ ىلع مهفي نكلو « ةلماك

 ةلودلا لالخ ىىأ دهعلا اذه ف اهفيلأت 3 دق ناك

 ى ةيسمشلا ةئايدلاب تجزتما دق اهنأو  ةمدقلا

 سيزيإو ريزوأ مه ةصقلا لاطبأف . سيل وب ويله

 دالوأ كودعي اوناك ءالؤهو 3 سيتفن و تسو

 قلاخلا « عر 9 لسن نم امهو تونو بج نيه إلا

 دق روح ةدالو ليس ةصقلا هذه قو . لوألا

 كلذو : ارم نوتم ى ىلاتلا وحنلا ىلع تصق

 ف ة.تيلاريزوأ محل ع اهسفنب تقلأ سيزيإ نأ

 ش نمو « ةيوجعأب ا لعلو 03 ةحر ةروص

 « تسو همع براح ىذلا « روح » اهبا تعضو

 ى « تسو نكمم دقو « هدعاس دتشا املنع

 . رمتسا مث « هنم روح نيع عزن نم ىلوألا ةعقوملا

 ىلا هنيع عاجرتساو روح رصنب ىبناو لاتقلا
 هدلاول نيعلا هذه روح مدق دقو :

 ةحللا كلت ذنمو © هرصب ةيلإ دتراف و3

 اكو ل يح ناب رق لك ىلع انهو نيعلا تحبضأ
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 هلم تعزي

 . قوتملل مدقت ةنيهع ةنسح ةيده

 ديشانألا ىف ريزوأ ةصق ركذ ءاج دقو اذه

 سورا هوه ررصب دجرلا لود ملا
 ةئيدحلا ةلودلا صصق ق ترك ذ دق اهدجم كلذ

 ىرصملا بدألا باتك ىف ًايلم كلذ نع انثدحن دقو

 اءزج ميدقلا ىرصملا بدألا عجار ) ميدقلا

 .(١51١1-١؟7ص

 كراتولب خرؤملا عمج ىبرغإلا دهعلا ىو

 صاخخ باتك ىف اهدرسو ةصقلا هذه لوصف تاتش

 دقو اهيحاون نم ريثكى ةيقيرغإلا ةقيرطلاىلعنككلو
 نوتملا ىف ركذت مل ءايشأ.«كراتولب » ةبصق ىف ءاج
 ةراشإلا تءاج دقو اده . ةحضاو ةفصب ةيرصملا

 نم الامل ةريثكىرخأ نوتم ىف ةصقلا هذه ىلإ

 هدد 1



 دق ةرثؤملا ريزوأ ةضق نأ عقاولا ذإ « ةغلاب .ةيمهأ
 اسهنأل ؛ ىرصملا بعشلا فطاوع اهيلإ تبذج
 اهجوزل ةجوزلا ءالوو ةيرسألا ةايحلا راصتنا لثمت
 موقلا لعج امم ىونبلا ( ىتلاو ىومألا ونحلاو

 َ وصف نم لصف لك ةيمنت ىلإ ليملا لك نولي

 لد قا 0 قى رارؤزا ءارط# درو اك ىف هتداعب كاسّعلاو ريزوأ ءارطإ ىف ةدايزلا

 اذه اندهع قى دج اننا ىبح 2 خيراتلا روصع

 ةصاخ ةفصب هتجوز سيزيإل دبعتلاو هديج# |ياقب

 . دعب امف هراشتناو هبهذم نع ثدحتنسو

 ةينيدلا رباعشلاو ةرخآلا ةايخلا

 لبق ام روصع م مدقأ ذنم اندجو

 نفدي ناك ىرصملا

 ءايندلا هتايح ىف دا ناك ىلا

 ىلع تلد نإ

 نأ خي راتلا

 ةايحلا تايرورض ضعب هعم

 ةرهاظلا هذهو

 دقتعي ناك هنأ ىلع لدت امتاف ءىب
 هذه رب دعب قوتملا اهب مني ىرخأ ةايحح ف

 لنم هنأ ىلع لا وحألا دهاوش تلد دقو . ايندلا

 رئاعش هل ماقت تناك هربق ىف قوتملا ناّمج ةاراوم

 ةأسيح اينو هربق ىف ثعبيس هنأب رعشن ؛ ةيليد

 نم ريفغلا ملاك نييرصملا نأ عقاولاو . ىرخأ
 ةايحلا ليبس ىف ًاقئاع توملا نودعي اوناك سانلا

 دعي توملا ناك ىربخأ ةرابعبو : اهل ةيابن سيلو
 داقتعاو . ىدبألا اهءانفإل درفلا ةيصخش ىف رييغت

 ؛ ىرصملا

 3 ةحضاو

 ةروصب يك قوتملا ةايح رارمتسا ف

 رم كلذ ىلع لدأ الو

 مولاي نيفوتملا مهب راقأل تاباطخ نولسري اوناك

 عجار ) ايندلا ةاسيحلا مهيعاتم ىلع نوعلا

 ىتممقتسعم نع ةعاطع 882 ماتم طعاانعمو ام اطع 40

:0 
 ءايحاالا نأ

 ةايحلا ىف داقتعالا ىلع ىرصملا عجش دقو اذه
 ميم هل ىبتداحمو مالحألا ىف تاومألا اير توملا دعب

 ليخت .دق ميدقلا ىرصملا نأ دئاسلا ىأرلاو

 ةابيحلا نم لصألا .قبط ةروص ةرخألا ةايحلا

 ىف قابطنالا مامت قبطنيال ىأرلا اذهو « ايندلا

 مظعألا ءرخلا نأل كلذو « عقاو لا عم .هتايئزج

 تاطايتحالاب م م ةرخألا ةايحلاب ةصاخلا قئاثولا نم

 دعي ةايخلا نامغل نويرصملا اهذختي ناك ىلا

 ةايحلا هذه ةعيبط نع ًائيش اهب 0 دجن مو : توملا

 دارفألا ةايح نع ءاج ام ىتحو « رمألا *ىداب ىف
 ىبلا تيباوتلا تاباتك ىف لوألا طسوتملا دهعلا ىف

 مارهألا توتمب ًارثأتم ناك دهعلا اذه ىف تنود

 نمو « ةميدقلا ةلودلا كوامل ًاصيصخ تشقن ىلا

 ملاع َْق بعشلا ةماع ةايح نع اسم ًائيش ملعت ممم

 هنإف رمأ نم نكي امهمو ةعدقلا ةلودلا ىف ةرحخألا

 تارطاخمو تابقع ةدعب رمب نأ ىرصملا ىلع ناك

 ىلا 2 لصي نأ ىلإ توملا دعب هقيرط ف 9

 ىوطنت ىتلا ءارآلا نأ عقاولاو . هيلإ ىعسي ناك

 فطاوعلا ةديلو الإ تسيل ةينيدلا رئاعشلا اهيلع

 الإ اهريسفت نكمي الو : ةيناسنإلا سيساحألاو

 ىرصملا لقعلل ماعلا هاجتالا عم قفتت ةيسفن بابسأب
 « ةبوعصبالإ ةضحملا تايونعملا ىلإ عفتريال ناكئذلا
 كايخ ةوق كلمي ناك كلذ لباقم ىف هنأ ريغ

 قوفت ةجردب ةسحملا ءايشألا روصت ىف ةميظع
 توملا دعب هسفن ريتعي قوتملا ناك اأو . فصولا

 نأ ضرفن نأ انيلع بجي هناف بسحو رفس ىف
 ىحور رصنع ىلع ىوطني مهرظن ىف ناك ناسنإلا

 هتاذ تقولا ىف رصنعلا اذهو ؛ توملل عضخي ال

 فولأملا دحل ةقراخلا ةفلتخلا رهاظملا لثو بكرم

 . اهيلع فرعتي نأ نانإلا نكمي ىنلا ةيخإلا وأ

 رارغ ىلع مهنشأ ةاسيح اولثم مهنأ عقاولاو

 توصل ذة دع



 اويحيل نوتومي اوناك ةفآلا ءالؤ» نأو « مهتايح

 اهنأ اوليخت ةيونعم رصانع ىلع ةمئاق ىرخأ ةايح

 . ربقلا ىف ايندلا ةايحلا دعب مهأإ مضذت تناك

 اهتطاسوب ىلا ةل الا وه ناك ربقلا نأ عازنالو

 ةجيئنكلاسنإلا ةيصخش لاصفنا ىلع بلغتلا نكمي

 هيف لوحتي ىذلا ناكملا وه ربقلاف . توملا ةمزأل
 تن

 كلذكو . « خآ» ىعدت ةمعنم حور ىلإ قوتملا

 ىلع ريغتت'ل يلا ةيداملا هتروص ُْى ريقلا ىوتخ

 ىلع كلذكو : قوتملا لثمت ىبلا ليثاعلاو ةيموملا

 ةوقلا ىهو « اكلاد ىنغت ىبلا ةيئاذغلا داوملا

 هتاي ساسألا هل مدقت اهنأ ىأ ٠ قوتملل ةيويحلا

 ًاديعب تبهذ دق ةايحلا هذه نأ ريغ ؛ توملا دعب

 ةايح ةركف نأ مهفن مث نمو : هربيق دودح نع

 معاق ماههالا ماد ام ةحيحص تناك هربق ىف ىوتملا

 هتيرقل ةمزال تناك ىبلا ةايحلا تايرورضب هدم
 ناكو : امنايح الإ مسا ايحيال ناك ىبلا ( اك )

 ةيقيقح ةايح ايحيس هنأ رظتني ناك ىذلا ىوتملا

 « اب » ةملك جرن نحو « اي ىعدي توملا دعب

 نم ًاءرج نكت ملا ايلا نأ ريغ :٠ حور ةملكب

 اك : هلكأب صخش ىه لب : « ىح ١» صخش

 . توملا دعب كلذ رهظي

 رئاطلاف رهظم وأ ) ةايحا 0 ىبععت 14 اب 1 ةملكو

 دقو . عر هلإلا ةأيح وأ رهظم وه ( رسكذف 0

 مهريغو نويلبابلاو قير غلا ليخت امك « نويرصملاليخت

 رويطلا هيشت ةروص ىف ىوملا رهاظم ملاعلا ممأ نم

 رباقم ىلع ىلا رظانملا ىف اهدهاشت ىلا ىهو

 ًانايحأو «٠ رئاط سأرب ناسنإ ةروص ىف ةلثمم فوتملا

 «كلذ ىلإ ةجاحلا وعدت امدنع ناعارذ ال نوكي

 نم ءاملا برش ديرت امدنع نيديلا ىلإ جاتحن الث

 ىف ناك لاح ةيأ ىلعو . ربقلا نم برقلاب ةكرب

 تحن ريطيو ضرألا ىلإ ىنأي نأ ىوتملا رودقم

 هلاصتادقفيال هنكلو « رئاط ةروص ىف سمشلاةعشأ

 مهفن مث نمو « همسج هيف ظفحم ناك ىذلا ربقلاب

 تناك توملا دعب ةلماكلا ناسنإلا ةيصخش نأ

 «أبلا» ىرت ام ريثكو 2 مسلاو « ايلا » نم فلأتت

 مهشنتل ربقلا لخخاد ىلإ ريطت وأ مسحلا قوف موحت

 ةثيدحلا ةلودلا نوتم ىف ىرن مث نمو + مسحلا ىلإ

 نء لصفنت ال قوتملا «ءاب» تيل) : ةيتالاك ةرابع

 م ( ًايدبأ ةمسج

 نم رفي نأ ىوتملا ةعاطتسا ىف ناكو اذه

 ةذيوعت ةطاسوب رئاط ةروص ىلع ربقلا ىف هن

 « هديري ىذلا لكشلا صمقتي نأ اهب هنكمع ةيرع

 . رئاط ةروص ىف كلذ نوكي نايحألا ٍظع» ىفو

 ىف ركفي نأ ناسنإلا نكمي ىرخأ ةهج نمو
 دسجين ةلاحلا هذه ىفو همسج نع الصفنم قونملا

 مناقب ىف نيدمتعم اوناك ىقوملا نأب ملسن اهدنع هنأ

 (' وأب ١ مهفصوب نيرهاظ اوناكو هروبق ىلع
 نوفيضي كلذ نع الضف اوناك ميمإف ( اب » عمج

 عسوأ قفأ تاذ ىرخأ ةركف تادقتعملا هذه ىلإ

 ًاحاورأ ىأ « وخآ» نوربتعي اوناك مهنأ كالذو

 ةيفيكلا هذبب اوروص دق مهدجن مل اننأ ريغ ةيلجتم
 نوشيعي اوناك « وخآلا » نأل كلذو مهروبق ىلع

 . رشبلا قاطن جراخ ةرئاد ف تاومألا ناكو

 « ةيزانج رئاعش ةماقإ ةطاسوب « وخآ ١» نوحبصي

 ةزهجم ًاحاورأ مهرباقمل ةبسنلاب نوتعني اوناكو

 ضرآلاىلع نو رهظي اوناك مهنأ نيح ىنو : ةيلجتم
 اوناك ىرمخأ ةهج نم مهعاف « وأاي» ةروص ىف

 5 ةطلاخ نع ةيلك اودعتبا دق ( وخلا ١ مهفص وب

 ىف ليللا ءانثأ نودهاشي ؛ وألا ١ ناكو ء رشبلا

 + ءامسلا نم ىلامثلا ءرحلا ىف ةصاخنو موجن ةروص

 تناك برغت ال ىلا ةيبطقلا موجناا نأل كلذو

 نأل كلذو « ةميدق ةركفلا هذهو ىنفت ال ةيدبأ

 دج



 شوقن ق تدسجو دق ذإ ةعدق « خآ ١ ةملك

 رباقم باوبأ نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ةعدقلا ةلودلا
 دعاستل ةيلاهشلا ةهملا ىف

 «نولجبملا» رهو مهقافر ىلإ مايضنالا ىلع نيفوتملا
 ءاج دقو ىوامسلا بطقلا لوح نوعمجتي نيذلا

 تناك ةعدقلا ةلودلا

 ثيح ةركفلا هذه ززعي ام مارهألا نوم ىف

 ى مسحلاو ءامسلا ىف

 ريتعن نأ أطخلا

 نأ كلذو :

 (خآ) حورلا نإ : لوقت

 نم هنأ دن مث نمو . ضرألا

 نيتع داتم ريغ خآ واأب» ىف ةركف

 مهفصوب ضرألا ىلع اورهظي نأ نكمي نيقوتملا

 مهايح لاكشأ ىف « وخآ» اوناك مهنكلو « واب »

 ةركف نأ عقاولاو . ءامسلا ملاع ىف اهنييحي ىلا ةعيفرلا

 توملاب ثدح ىذلا رييغتلا نأ ىلع لدت « خآلا :

 مهملا ةرئاد ىلإ ىعقاولا ةرئاد نم ناسنإلا لقن دق

 ةايحخلا ةروص ىلإ ةصاخلا ةلئازلا ةايحلا ةروص نمو

 رييغتلا اهم رتعي ال ىلا ةيقابلا

 اهنع ريعيف ناسنالل ةبسنلاب « اكسلا» امأ

 0 قم يام رثكأ و دمرسلا

 . ةيونعم مأ ةيقيقح

 ةميدقلا ةلودلا دهع ىف ةرخألا ملاع ف بعشلاو نوعرفلا ريصم

 ناك نوعرفلا نأ ىلع مارهألا نوتم لدت

 + ةيواهس ةرخآب هتيشاحو وه توملا دعب عتمتي

 لبقو : بعشلا ةماع ىلع ةمرعغو مو ارتحل

 نأ انه حض ون نأ بج نوتملا هذه ثحبن نأ

 تناك كاذب ريبعتلا حص اذإ ةيوامسلا ةنحلا هذه

 رابكو هترسا امأ .نوعرفلل ءىش لك لبقو :الوأ

 هل ًاعبت اهب نوعتمتي اوناكف هتيشاحو هيفظوم
 ايندلاةايحلا ىف اوناك اك :همادخنو هترسأ مهفصوب

 ىذلا ىورخألا زايتمالا اذه اولان ام كلذ الولو

 كالذ نع نيديعب اوناك نيذلا بعشلا ةماع هم رح

 نوتم ىف ءاج امث كلذ ىلع لدأ الو : دعباا لك

 كلملا بطوخ امدنع ( وب. 66و ) مارهألا
 ٠ ءامسلا هاوأم كءام نإ ) : ةيلاتلا ةلمحلاب لحارلا

 ءام ةملكب دصقيو « ضرألا مهاوأف فالآألا امأ

 ىلا ةفطنلا ىأ بئارلاو بلصلا نيب نم جر ام

 مه ريصم دوو 5 هلسن اهم حج جر

 نيذلا ةيعرلا دارفأ مهو فال لا امأ : ءامسلا ةنج

 ضرألا مه ريصم ناكف نوعرفلا مك

 كالذكو . دعب اف 00 مهتلج نع 000

 نوتم نم رخآ نم ىف ةقباسلا ة ةركفلا سفن

 « سانو » ثإ : هيلإ ع (طربخب همق ) ا

 . فالالا همدخما نس ىأ نم نسأ هلإ ( كلملا )

 فال الاب انه دوصقملاو ؛« تاكم نابرقلا هل مدقيو

 نوتملا ىف م بعشلا ةماع مه تاثملاو

 كلملا ءام نإ : ) ابسفن

 عجوأ ف 31 ىلع ىبيت بعشو ءاهسلا ىف ىتيت

 * بلقلا رسمت

 طرتع. 665 ط. نوتملا سفن نم ىرخأ عضاوم قو

 ىبلا ءامسلا باوبأ ل خدت ثلنإو : كلملاب ًاصاخ ا رقن

 دوصقملا نأ معن نحو : « نينطاوملا ىلع تمرح

 دقو + بعشلا نم ىطسولا ةقبطلا انه نيئطاوملاب

 : ةنحلا ايف ىبلا ءامملا باوبأ لوخد مهيلع مرح

 ف ةرهاظةروصب ةحضوم اهدجت اهنيعبة ركفلا هذهو

 أيام ( طربا 8

 ) ا 5376 2 ثكوستملا نست نم رخآآ ناكم

 ءاهسلا باب اعارصم كل حتف دقل » : الإ عمتساف

 دصت ىلا ىهو ءامدلا باوبأ كل تجرفناو

 هج اولا حج



 : أرقت ىرخلأ .ةيسانم قو « اهنع ًاديسيعب سائلا

 ىلاب ىلإ جالزملا ( عرترم» كللملل حتفت كنإ »

 . © سانلا: ىلع ةمر#لا ءامسلا

 ةينيد نوتم مدقأ نع القن فلس ايف انركذ
 كاملا نأ مارهألا نوتم ىهو « انيلإ تلصو

 كانه نومعنيف ءامسلا ىلإ نوجرعي اوناك هتيرذو
 ناكف بعشلا ةماع مهو فولألا امأ : دلخلا ةنجي

 تاراشإلا ضعب انيدل نأ عقاولاو . ضرألا مهاوأم
 ةماع ةنج نأب انيلإ ىحوت « ةيزانحلا نونملا ىف

 ىحت نظي ناك دقف : ضرألا ىلع تناك بعشلا

 ةنحلا هذه زكرم نأ ًابيرقت ةسماخلا ةرسألا ةياب

 ةدلب ناك هعقوم نأ نظي ىذلا : نابرقلا لقح وه

 ةكراجلا ةّفقبلا ةذهو 0 سنفغ نيع) سيلوبويله
 (عر» هلإلا ةدابعل ىيسيئرلا زكرملا ريتعت تناك

 ايندلا ركح نم لوأ هنأ نومعزي موقلا ناك ىذلا
 ا

 تعام نونإقب عيمجلا نيب ةأواسملاو لدعلا ارشان

 مخل كلا نع خت ًافن ؟ انرك ذ اك ءهنكلو « هنس ىذلا
 ىلعلا تاواهسلا ىلإ هسفن عفرو هنيال ىويندلا ملاعلا

 ىلإ هنابرق لقح هعم عفر نأ كلذ ءارج نم ناكو

 ؛ ءامسلا ييدبألا هاوأم حبصأو + ىولعلا ملاعلا

 ةيضار ةشيعب كلملا ىأ عر نبا معني ناك كانهو

 ديسقف تعشلا ةماع امأ « هدلاو نابرق لوقح ىف

 ىق ضرألا ىلع ىبلا نابرقلا لوقح مه كرت
 نأ ةداعلا ترج دقو : اهب اوعتمتيل سيلوبويله
 لإ دحو املك ةهجلبا كلت 2 موقلا رياقم ماقت

 لوبتح دوج ىلع ليلدتلا نكميو ؛ ليبس كلذ
 لصو اس ضرألا ىلع ىرخأو ءامسلا ىف نابرق

 موقلاو كلؤلملا اهكرت ىلا ةيزانحلا شوقنلا نم انيلإ

 تبثب ام مارهألا نوتم ىف ءاج دّقف ؛ .مهرباقم ىف

 ءاهسلا لاع ىف كولملل نابرق لوقح دوجو ةحارص

 عتمتيل ىضرألا ىلع لوقحلا هذه دوجو نع. امأ

 ةغيص انيدلف « موقلا ءاظعو.بعشلا دا رفأ اه

 ماركلا رم اهب رمت انكلو  ًاريثك اهؤرقن ةيزانج

 هذلهو « قيمع ىبعم نم هيوتحن ايف قيقدت نود
 لابعتسالا عئاش ىفوتملا ءاعد نم ءزج ىه ةغيصلا
 شيعي نأو ىكلم تابرق هل برقي نأ هيف بلطي

 نم نكمتب » نأب هل وعدي كلذكو « اليوط أرمع
 نم نويرقملا اهكلس ىلا ةبيطلا قيرطلا ىلع ريسلا

 ىلإ ريشت ةغيصلا هذه نأ كش ةمث سيلو « « لبق

 اب لفتم ناك اهبيعب ةريعشب صاخ نيعم ثداح

 ليصفتو . قوتملا نفد دنع ىدؤت تناكو « موقلا

 لبق روزي نأ هيلع ًامازل ناك ىوتملا نأ كلذ

 مدق نم ةماقم تناك ىلا + ةمعدقلا دباعملا نفدلا

 قوسد نم ةبيرقلا ( ةيلاحلا :وطبا ) وتوب ىف نامزلا -'

 . اهريغو « سيلوبويلهو ( رجحلا اص ) سياسو
 ةينيدلا ةيسيئرلا زكارملا مهأ تناك دباعملا هذهو

 لدتو 3 دوهعلا مدقأ نم اهضرعو دالبلا لوط َّق

 موقي ناك ةريعشلا هذه نأ ىلع لاوحألا دهاوش

 ةفصب ريزوأ ةنايد روهظ لبق اهئادأب بعشلا
 ةناكملا ةنوفدملا ةبارعلا لتحت نأ لبقو : ةيمشر

 هتدابع ىغطت نأ لبقو « هلإلا اذه ةدابعى ىلوألا

 ةينيدلا ندملا ىف ماقت تناك ىلا رئاعسشلا ىلع

 . ركذلا ةفلاسلا ةميظعلا

 موقي ناك ىلا ةرايزلا نأ رمألا ةقيقحو

 ندملا هذه ىلإ نفدلا لبق ىوتملا ناّمج اهئادأب

 ةعرفتملا تاونمتلا نم ةانق ىف لمعت تناك ء ةسدقملا

 ىف ةدوصقملا ةنابحلا ىلإ ةيدؤم نوكت لينلا نم

 قوتملا لمحم ىذلا براقلا ناكو : دهعلا كلذ

 سياس ىهو ةدوهعملا طاحملا لك دنع امح فقي

 ىلإ فاطملا .هب ىهتني مث : امهريسغو ىتوبو

 عجار ) سيلوبويله."ىف ىأ نابرقلا لقح

 طايتتسا نكميو 1مم همه اكمتعم 1 2. 9
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 نم ( ةبيطلا قيرطلا .ىلع ربسلا ىف» فوتملا ةيغر

 رباتنقملا ناردج ىدحإ ىلع تشقن ةينيد ةريعش

 نأ لجأل 0 هو ع 1.17. 11, 2101-2

 ىلع ىذلا ليمحلا لقحلا ىلإ لوصولا نم نكمتي

 لقحلا اذه نأ ىف عازن الو « « ةبيطلا قيرطلا

 لقح فالخ رخآ ًائيش نوكي نأ نكمي ال ليمحلا

 براقلا ىف ةحايسلل ىئاهنلا فدحلا وهو ٠ تابرقلا

 هذه ىلإ تاراشإ تءاج دق هنأ نع الضف اذه

 لوقح ىلإ فيذجتلا : ةيلاتلا تارابعلا ىف ةحايسلا

 دقو ١ زدصاعع, ذمه 11, 22 ًادج ةليمحلا نابرقلا

 0 بتح تخل » ةبطصم ناردج ىلع شقن ىف ءاج

 : ةيلاتلا ةرابعلا « رفوالا » فحتمب نآلا ةدوجوملا

 ( ممظعلا هلإلاب ةصاخلا ناب رقلا لوقح ىلإ ةحايسلا )

 ( 18 لسا طتومع طور ممعممع 81. 1 عجار ر

 ةنابحلا ىلإ ىوتملا نامجي ةيناث براقلا بايإ نأ ريغ

 ء تبنا دق ةليمحلا قيرطلا نأ ةهادب ىنعيال

 ىلع لب : قوتملا لمعي ناكام ىبنا كلذبو
 ىلإ لاني نأ هقح نم ناك سكعلا

 مظعألاهلإلاب ةصاخلا نيبارقلا لوقح هجتنت امم عتعلا

 3 سياوب ويله ١ك

 صخب ام ىف ٠ ءاوسلا ىلع موقلا ةارسو كللملاب

 مارهألا نوتم شوقن ىف ةحيرص نوتم انيدل للملا

 ىف هقح دبألا

 صتخ اهف اوم ناك دقو

 : ىببب للملا نع لاقي ام الثم عمتساف تللذ تبثت

 ىخآت هنإو ةتباثلا موجنلا نيب ءامسلا ىلإ دعص هنإ »

 هدشري حابصلا منو ةيناعلا ىرعشلا مي عم

 طربت. 129ناي رقلا لقح ىلإ هعارذب ناذخأت امماتلكو

 ذختتو ءاهسلا قرخم كنإ : كثللملل لاقي كلذكو

 نيذلا كولملا ) ةفالا نيب نابرقلا لقح ىف كلنكسم

 ' مهحاورأ ىلإ اوبهذ نيذلا ( اوفوت
 ع

 ع نابرقلا لقحم ةلودلا لاجر عتمم امأ

 اهارن ىتلا ةلسملا نم ةركفلا صلختسنف ضرألا

 ةلودلا دهع قف 9 ءاظعلا روبق مامأ ةبوصتم اريثك

 9 لا سيل وبويله ىلإ بسنت ةلسملا هذهو « ةعدقلا

 + ناك امدنع نما 9 ىلصألا ىوأملا دعت

 وتم ى ء لبق ( نماس ىلإ كا ايندلا ملاع

 0 ديعل لا خا : الثم أ ريسقت تيبأ وتلا

 معسجأر ) هلا اغا سم 1 ني 2 يود نه ل لوألا

 قى ارقتتلذكو 1[ ةعورن, 8ععب 1و. 873631, 2

 مدقي ماعلعلا تيار ظحأول, 23167, 181 كوتملا سفن

 2 مهلك امأ ىف نيذلا ءالؤه دي ىلع عر لثم كل

 ناك نابرقلا لوقح نأ ملعن قبس اممو ؛ سم نبيع

 ناكو : « سمش نيع» ىف رمأألا *ىداب اهزكرم

 0 00 إع ابم نوعتمتي ةلودلا لاجر رابك

 رق لوقح تعفر هسفن' عر عف

 نابزق مراحل 3 نيح ىف :٠ ةهادب . ايلا ىلإ كلذك

 ىف ىبصألا ألا ابناكم ىف ضرألا ىلع تيقب بعشلا

 هلجأ نم ئذلا ببسلا وه اذهو ٠ سيلوبويله

 سدقملا ناكملا اذه ىلإ ةلحرب ىداعلا در هلأ موتي

 تناك هلجأ نم ىلا يما وه اذه ناك ى كلذكو

 ةريقم مامأ سمشلا هلول زمر دعت ىلا ةلسملا ماعت

 سيلوبويله ةدلبا ًارغصم ًاناونع نوكتل قوتملا

 عفر [هدنع نكلو

 مارهألا نوتم انئينت ىرخأ ةهج نمو

 ًافقو تحبصأ دق ءامسلا ىف ىلا نابرقلا لوقح

 نمو قوتملا كلملا ىلع

 زايتمالا اذه نأ اندجو اننكلو : © عر» دالوأ

 ةلودلا ةيابن ىف هيف هكراشي لسخأ كلملاب صاحلا

 يةصوب طالبلا لاجرو ةكلاملا ةرسآلا ةميدقلا
0 

 كودعي اوناك ميال هقيس

 بم ىتح نمز ليوط. ضمت مل مث : هتيشاح لهأ
 ةيعامجا ةروثب اوماقو مهيبأ ةركب نع بعشلا ةماع

 تحبصأف ةيواهسلا ةرخآلاب عتملاب اوبلاطو « ةينيد

 ةرابعبو « ءاوسلا ىلع بعشلا لكل ًاعاشم ًاقح

 رشتنت ةينيدلا ةيطارقميدلا *ىدابلا تذخأ ىرخأ

 د مة سس



 . ةيوامسلا ةنحلاب عتعلا ةيرح ةصاخنو نيلهألا نيب

 تأي 3 رهظي م قع ىيدلا بالقنالا اذه نأ ريغ

 شوقن ضعب ىف ظحلي ذإ « عردت أ لب ةأجف

 قوتملا نأ ةسداسلا ةرسألا دهع ىف نيفظوملا رابك
 ةيوامسلا ةحايسلاب موقي نأ هل حمسي ناك فيرشلا
 معمم ريشا يقل ل كوع رتل ايو مو ناك نا

 قح اومرحي مل م 3 مهفي مث نمو « ( 0

 ىذلا 2 اذه أ عقاولاو « ةيواهسلا ةنحلاب --

 اوناك مهنآل كلذو * ادود اعتم ناك هوباصأ

 مهفصوب نكلو ءايسلا ةنج ىلإ العف نوبهذي
 ىلا تامدحللا لشمب هل نوموقي نوعرقلا عابتأ

 1 علي ثسلعط 1 هدوط له. 1و : 116

 كطقفتاعط 5210 م. 33: 2ع1ع. 10ءوطقمطقب

 46, 21. 27111, تاع

 مدخلا ةلزنم ىف نولازي ال اوناك عضولا اذهب مهف

 قاب سو « نوع رفلل

 رهاظلاو د يع اوف م نوجد تاك

 نم نيمورخ اوناك مهنأ ىف ةيولعلا ةنحلباب متل

 . ةعدقاا ةلودلا لالخ

 : ةنعارفلا ةنح

 قى تاحيملت ضعب دوجوب ظحلا دعاس دقو

 نع ةروص ةفرعم ىلع دعاس «

 ىبلا ةسنحلا كلت

 مارهألا ثكوتم

 « ةيوايسلا ةنعارفلا ةنج عاتم

 مهبعش دارفأ ىلع اهومرحو اهيلع نوراغي اوناك

 نئارب نيب نم ابب رفظ نأ ىلإ اهيلع لوصحلا
 نع القن كللملل لاقي امل عمتساف « كولملا كتلوأ

 ؟ ايحت نأ ديرت له :

 ىهو)٠ قدصلا وج لع رطيسب نماي روحاي

 هنا دنا زد سحق نأ عضال جلا ةبرخلا

 ردألا تاك اذإ ( هللا مامأ نيئربملا نيقداصلا ريغ

 ءايسل لإ باب ىعارصم قلخت الأ كيلع ى غبتي تالذك

 (بابلا بقع ىأ) هبقع ىمحن الأ كيلع بجيو

 لود نيمعنملا نيب ءامسلا هذه ىلإ ىيب حور ذخو

 طرت 5 مارهألا ثوتم

 ىلع نوئكتي مهد هلإلا مهيمحي نيذلاو ةفاآلا
 رصم ديعص نوسرم نيذلا مو مماناحب وص

 ةيناتكلا سبالملا نسحأ اودترا دق نيذلاو

 نوبرشيو نيتلا نولكأي نيذلاو «
 كلذ دنعو« روطعلا نسحأب نوخمضتيو رمحلا

 حمسيو - هلإلا مامأ ىبب نع حورلا 0
 « ميظعلا هلإلا ىلإ دعصي نأ ىب

 باي انل روص دق ةليلقلا رطسألا هذه ىو

 ةيرحب ًاحلسم «روح و هلإلا همامأ فقي ىذلا ةنحلا

 ةسسيناوج رآلا

 لوخدلا نم درف ؛ ىأ عنمل ًادادعتسا هذي و

 ةراشإ مدقأ هذه نأ رهاظلاو . نيئرملا ريغ اهيف

 ًاروك ذم هدجن ىذلا ةنخلا بابل سراح دوجو نع
 نيوكتلا رفس عجار ) ةيوامسلا تافايدلا بتك ىف

 : ميركلا نآرقلا , ق ءاجو ؟4 رطس * حاعسإلا

 ًاديدش ًاسرح تكلم اهاندجوف ها
 ( نجلا ةروس) ( ًابعدو

 عنمي الأ ةيفخ ةقيرطب رذح دق روح نأ ريغ

 . ةنحلا باب جولو « ىيب ١ حور
 روح ىلإ هجوملا باطحللا اذه نأ ىف كشاالو

 ًاريثك اهدجن ىبلا ةيداعلا تاباطخللا نم زارط وه
 ىف ةعئاش ةديدع تناك ىلا ةيرحسلا غيصلا

 7 0 ةعيبطب فلتخم ىهف

 ولا اع 3 رغلا عرضتي ىلا ةينيدلا تاولصلا

 ما نوتم» انل امفصو ىلا ةنحلا نأ 0

 لإ تلقن ةيويندلا نوعرفلا ةايح ن 02 ةروص ى 7

 ةايحلا ىهو ءامسلا ىف ( عبا ةايح لثمل ء املا لع

 هسفن عقدت نأ لبق ضرألا ىلع امثيعي ناك ىبلا

 لاجرب ًاطاحم مظعألا هلإلا اهيف دجنف : ءامسلا ىلإ

 اوناكىبلا باقلألا لثم ًاباقلأ نولمحي نيذلا هطالب

 ممن ىف ةرفيسو « ايدل ةأيغلا ن اهوانع
 ( ريرح اسييف مهسابلو )قاوجرألا نوسيليف

 روطعلا مه اذشو رمجلا مهبارن دونيتلا مف 0

 بتكلا قف اهرئاظناط ةروصلا هذه نأ ىف عازن الو

 . ( نآرقلا) ةلزتملا

 مارهألا نوتم

 مس يس



 ريزوأ ةدابع روهظ لوأ

 ناك هنأ مارهألا نوستم سرد نم طبنتسي

 لوأآلاو :ءايسلا ىأ ىولعلا ملاعلا قدابهذم دجوي

 تاومألا ايند تناك دتلو : ىمجنلا بهذملا وه
 دقو : موجنلا ماع ىه بهذملا اذه عابتأ رظن ىف

 «تاودو» وأ ( تادو ةظفل نويرصملا هيلع قلطأ

 + اهنع ربعي ةميدقلا ةيرصملاب اهمشرو

 ىذلا زمرلا اذهو < ةرئاد لخاد جن ةثيه ىلع

 ماعلا اذه نأ ىلع ًامامت لدي حاضيإ ىلإ جاتحي ال

 تحن رخآلا هفزجو ضرألا قوف هنم ءزج ناك

 ءاسمس دوجو نويرصملا ليخت مث نمو « ضرألا
 قوملا نأ ىرصملا روصت دقو . ىلفس ءامسو ايلع

 تمهر دقف

 « توملا دعب ةجودزملا ةبقلا هذه ىلإ نووأي اوناك

 آايلعلا ءامسلا نكسي « خآ» ىاحورلا ءزجلاف

 ىأ ةيلفسلا ءامسلاىف عدوي ( مسهلبا):هداملا ءزخللاو
 ىمجناابهذملا اذه باجيو . ضرألا فوج ىف

 « اعم ناض راعتي ال امهو « ىبسمشلا بهذملا ماق

 ًاصاخ ناك ىناثلاو سانلاب ًاصاخ ناك لوألا نأ ذإ

 اهلك حبست موجنلاو سمشلا نأ عقاولاو . كلملاب

 نودقتعي نويرصملا ناكو « هنيعب دحاو ءاضضف ىف
 ىف بيغت ايلعلا ءامسلا قرتخت نأ دعب سمشلا نأ
 ءانثأ هئيضت تناك ىذلا ىلفسلا ملاسعلا ىف برغلا

 امهادحإ نيتنيفس ىف الحر عطقت تناكو  ليللا

 ىرخألاو ٠ (ةميلسلا) « تجنعم » ىمستو رابنلل
 ناك الو . ( ةملظملا) « تتكسم ) ىمستو ليلا

 ملاسعلاو ليللا نوتقمب سف نيع توهال لاجر

 ام نكلو : ىلفس ماع دوجو اوركنأ مهئاف ىلفسلا

 د « كاملا اهقنتعيو رهظت ريزوأ ةدابع تذخأ
 ةحارص فرئعت هلإلا اذبب ةصاخ تارقف ضعب

 قرط نأ نونملا هذه ىف أرقتف . لفس ملاع دوجوب

 نأ ىغبني ىلا ةليمحلا قرطلا ىه اهدحو برغلا

 قرط ىلع ةلضفم اهفصوب ناسنإلا اهيلع ريسي
 انتديي لاح ذي لهو« :ةيقرتكلا هو سمشلا
 ديحولا صخشلا وه ناك كاملا نأ مارهألا نوتم
 ء سمشلا هلإ ةايحب عتسملا ى قحلا هل ىذلا

 دحوي انايحأ ناك هنأ ةجردل ًامامت اهيف هتكراشمو
 .1عر» سمشلا هلإب

 ىبسمشلا بهذملا نيب قيفوتلا نكمي قبس اممو

 قفون نأ ديرن امدنع نككلو : ىمجنلا بهذملاو
 نع دعبلا لك ًاديعب ناك ىذلا ريزوأ بهذم نيب

 عم نكلو ادماج فقي قطنملا ناف ءامسلا ايند

 : ةلضعملا هذه تلح دق ةسايسلا نأ دج ثالذ

 حبصأ دق ناك « ريزوأ » نأ رمألا ةقيقحو
 مل كولملا نأ ةجردل ىرحبلا هجولا ىف ًابوبحم اه

 سمشلا بهذم ةرئاد ىف هلاخدإ نم ًارفم اودحي
 يرن مث نمو + نيددلا لاجر ىلع ريسعب كللذ اهو

 نيخإلا نبا حبصأ دق ريزوأ نأ عر عوسات ىف
 الصتم نوكي كللذ ىلعو « « تونه و( بج»

 لوخد نأ رهاظلاو . تون همأ ةطاسوب ءاهسلاب
 بغش نود تدع لب نييمتلا عوساتلا ىف ريزوأ

 كلما دحوي نأ لبق هنأ رهظي ذإ :

 لوصولا ناك دقو . هاوتسم ىف عضو دق ريزوأب
 ضرألا ىلع ريزوأ مكح دقف « ًاطيسب كلذ ىلإ
 ريزوأل ثدح ام ناف كلذ ىلعو « توملا فرعو

 قى لباقتلا اذه رسف دقو : كلملل ثدحي نأ دبال

 اهيف مارهألا نوتم ىف تدرو ىلا غيصلا نم ريثك

 ناك دقو . «خلا « ايحب كلملا ناف ايحي ريزوأ نأ امي
 ناك ىذلارودلا ببسب رهظب امىلع ًاببحم ًارمأ اذه
 نأ دجن ذإ . ةيرصملا ةكلمملا ىف (كلملا) روح هبعلي
 كلملاب شئاعلا كلملا طبرت تناك ىبلا تاقالعلا

 لعف درو

 ل ا



 . ««روح» طبرت تناكى لا تاقالعلا سفن ىه قوتملا

 وه شئاعلا كلملا ناك ىرخأ ةرابعبو + ريزوأب

 : « ريزوأ ١ وه ىوتملا كلملاو « روحو

 هنأ مارهألا نوتم سورد نم صلختسيو'

 ةقيضلا شعت نيع ةنهك ةرئاد جراخ دجوي ناك

 ”ديسسو قوملا هلإ ريزوأ رابتعا ىلإ ًايوق اهاجتا

 دق ةرخآلاب ةصاخلا ةركفلا هذه نأو ء برغلا

 نم ءاضري كلملا ىلع اهسفت تضرف نأب تبا

 ىضري ام نولمعي اوناك نيذلا سمش نيع ةنهك
 . كلملا

 كمأ ىبلا ةيفيدلا دئاقعلا نع قيس ايف انثدحت

 0 ابص الختسا

 « كولملاب ةصاخ

 ن

 المج ى ىهو

 مدقلاف ةقيعس نامزأ ىلإ عجرتو
 ارداآلا كوتم

 دسقف ةينيدلا هرئاعشو بعشلا ةماع دئاقع امأ

 ىلع اهونود ىلا شوقنلا قيرط نع انيلإ تلصو

 مهكولم رباقم لوح امإ : اهوماقأ ىلا مهرباقم
 ا ىبح مارهألا لوأ ن نم دتمت ىلا ةنابحلا ف

 + رفا تاهج نم ىرخألا ميلاقألا قف وأ

 ىف كش نم
 دق هنع 000 م ضرألا تحن اهنم ريبك ءزج

 رئاعسشلاو دئاقعلا ىلع ًاحضاو امظع ًاءوض ىتلأ

 اهنوميقيو اهب نوئيدي موقلا ناك ىلا ؛ ةيزانحلا

 هتقلأ ىذلا ءوضلانم رثكأ ةعدقلا ةلودلا لالخ ىف

 ىلع ًامدق رُثكأ نمز ىف تفلأ

 00 ىلا رباقلا هذه شوق نأ 2

 ىلا مارهألا نوتم

 . رهظيام

 اننأ وه رباقملا هذه شوقن ىف ظحلن ام لوأ

 وأ ا زيمم هنيعب 2 ام ةروص اهيلع دن. م

 ى الإ مهللا ء ام هلإل

 نأ دجن كلذكو ةدحاو ةلاحن ىف « نيم » هلإلا لثم

 اببلع رطيس دق دهعلا اذبه ةصاخلا ةيزانحلا دئاقعاا

 نوتملا هيمست ةروضلاو مسالا لوهبم هلإ ةيصخش
 راث آلا ءالع ضعب-لواح دقو + 6 ميظعلا هلإلا ١

 اذه" فيرعت ىلإ لوصولا: ركنوي ذاتسألا ةصاخبو
 نجم :ىذلا مظعألا هلإلا نإ لاقف « هتعيبطو هلإلا

 الاثم

 دقف ةرسألا هذه رخاوأ

 سسشلا هلإ لصألا ىف نكي مل ةلالا ربكأ هيمسن نأ

 ناك نككلو « رو كلذك نكي مو «(عر»

 ىذلا وه هلإلا 00 2 ًادج ميقا ءاممسلا كيس

 هنيعو سمش |! ىه ىنعلا هنيع نأ موقلا دقتعا

 ق ناك ىذلا هلإلا اذهو « رمقلا ىه ىرسيلا

 دعب ايف دحو ىذلا وه مسالا لوهمج رمألا *ىداب

 دحو ىذلا ىنرخلا اتلدلا هلإ وهو « روح » هلإلاب

 هلإلا اذه ديحوتو كلملا لثمب هنأ نظ دقو + رصم

 « هيف غلوب دق كلملاب

 ثدحتنس ىلا ةيزانحلا نوتملاو . ميظعلا هلإلاب تعني

 نيذلا موقلا ءاظع رباقم شوقن نم اهلك انه اهع
 نم ناكدقلو : هتياعرو كلملا لظ ىف اوشاع
 + ءامسلا ىلإ نودعصي نيظوظحما ءالؤه نأ ىعيبطلا

 اذهو . توملا دعب ءامسلا ديس راوجب نوشيعيو
 ل ايندلا ةايحلا ىف هومدخ ىذلا ميظعلا هلإلا وه

 . هل ةروص الإ كلملا نكي

 حبصأ دق هسفن كلمملا نإ ىح

 ىبلا ىهو ةيمجنلا ةديقعلا نأ ظحلن مث نمو

 دق موجنلاب طلتخت ىتوملا حاورأ تناك اهبسح ىلع

 هلإلل ةدس#م ةروص هفصوب كلملا نأو « تيقب

 نم ًاماه ًارود اهيف بعل دق ءامسلا ديس ميظعلا

 ىف شئاعلا ىلعألا هلإلا هفصوي ىلوألا ةجردلا

 مسخلاب ةيانعلا امأ . « خلا » رمأب :لكوملا ءاهسلا

 لثمب ناك يذلا « سيبونأ » هلإلاب ةلكوم تناكف

 ةسماجلا ة رسألا ةيابم كنمو بلك ةروص قى

 دولا ا د



 ىق ًاماه ًاريغت الوأ دجنف ًاحضاو ًاروطت ظحلن

 ديس ىعدي دعب هدجت مل ذإ « ىظعلا هلإلا توعت

 وأ ةنابحلا ديس ىعد

 ذنم هنأ ىلع ثوحبلا تلد دقو . نفدلا وأ برغلا

 ميظعلا هلإلا ةرابع تناك ةسداسلا ةرسألا ةيادب

 سييونأهلإلا ناك دقو « ريزوأ هلالل ًافي رعت ربتعت
 نكلو « ركذلا ةفلاسلاتوعنلا هذه ىف هعم ك ريشي

 ناك ىذلا « سييونأ » هلإلا نأ ظحلن نأ دبال
 ةرسألا ةياهن ىّبح ةيلك ةيزانحلا رئاعشلا ىلع فرشي

 دهعلا ىف ىلكلا فارشإلا اذه دقف دق « ةسماحلا

 ؛ حبصأ نكلو « ءاهسلا

 كلذو ؛ ةديدحلا دك هذه هيف ترهظ ىذلا

 ئذلا ريزوأ هلإلا نآل

 . ةيزانخلا تاولصلا ىف ةصاخيو « هعم ركحي ناك
 دق دايدزاب رهظي هما دحأ

 برغلا بر لمحي حبصأ نأ رمألا هبا ىهنا دقو
 ذحأ امدنع ىأ ةسداسلا ةرسآلا ةيادب ذنم ةصاخمو

 ىف مارهألا نوتم ىف ةقومرم ةناكم لتحي ريزوأ

 ش ةيزانحلا رئاعشلا

 رئاعشلا ىف ريشي ءىش لك نأ دج دجن راصتخالابو

 توملا دعب ناسنإلا مسج ريصعب مامهالا ىلإ ةينيدلا

 تدجو دق تناك ةعزتلا هذهو ٠ حورلا نم رثكأ

 رودلا كلذ ىلع نهزبي اكءةسداسلا ةرسألا لبق

 ةيزانحلاتاولصلا ىف « سيبونأ » هلإلا هبعل ىذلا

 ةدسيقعلا روهظ نأ .ريغ ء مدسقلا ىف ةلغوتملا

 2 سيب ونأ ١ ةدابع ىلع تين دق ةيريزوألا

 ريزوأ ةروطسأ ىف ءاج ام ركذن امدنع ةصاختو

 مامهالا ن نم كلذ ىلع بترت امو ديدج نم هئايجإو

 اذهو تاز 3 ميدقتو ربقلا ةيامحو مسا ةمالسب

 3 0 وحن سيريإ هب تماق ىذلا رودلا وه

 تناك ىذلا ء ىشلا وه ننزل ننعم ناك مث نمو

 . ةميظع ةجردب سفن لك هيلإ وبصت

 بسح ىلع ةيزانحلا دئاقعلا نإ لوقلا ةصالخو

 دوجو ( ىلع نه ربت بعشلا رياقم سشوقن' ق ءاج ام

 ريصمو مسحلا ريصم نيب ًادج حضاو .لاصفنا
 ةرسألا ةيابن ىبح هنأ ىلع نوتملا تلد دقتف : خورلا

 الكوم ةماع ةفصب مسحلاب مايهالا ناك ةسماحللا

 هدو ( سيب ونأ م هلآلا ىلإ ةرمأ

 ناكو : ءامسلا ديس ميظعلا هلإلا اهب الكوم حورلا

 ريح ناكو 3

 كحستم نالوا

 ىطعت تناك ىب

 موجنلا ريصع البت رم اه ريصف

 ١! ةيانعلا نأ لجأ ةسداسلا ةرسألا

 رغثأتي درطملا دايدزالا ىف ةذلسحا تناك مسجلا

 لوما انو تناك م نمو 3 و ولا ةديقعلا

 تحبصأ دقف حاورألا ايند امأ ٠ برغلا اهرقم

 . ماهإلا ملاع ىف
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 ىف ةيسايس ةيعامجا ةروث مايق قبس امف انركذ
 باللقنا امتارج نم ناك دقو « ةعدقلا ةلودلا ةياهت

 دهع ذنم دالبلا اهيلع تراس ىتلا ظنلاو عاضوألا

 ةموكح فعض ةروثلا هذه ببس ناكو « انيم |

 عاطقإلا اك ةوق ديازتو « ةهج نم نوعرفلا

 نم ةزراب ةروصي دالبلا ىف اهدعاوق تسر .ىنلا

 تمسق نأب ةروثلا هذه تبّنا دقو ؛ ىرخأ ةهج

 ةبيط اتمصاعو بونحلا ىف امههادحإ نيتكلمم دالبلا

 : ةنيدملا ايسانهأ اهمصاعو طسولا ىف ىرخألاو

 : ةبيط راصتناب تهننا برح ران امهنيب تبشو

 اهكولم داعأو ْ
 8 اذه ناك دقو

 ةرشع ةيداحلا ةرسألا تسسأإ ع نمو

 دالبا لي نمذلاو ماظنلا

 ١ ىطسولا ةلودلا ا ةرشع ةيناثلا نسأل .مايقلب

 نم رصم ةملك ءالعإل ةرابج ةضبنب اهكولم ماق

 ب ا ع



 ىلا ةروثلا نأ انه هتظخالم ردجم امو . ديدج

 اب + بسحو ةيسايس نكت مل دالبلا ىف تماق
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 .ةجيتنلوأ نأ عقاولا ذإ . ديعب دح ىلإ ةينيد تناك

 عايض ناك هانرك ذىذلا ىسايسلا ىعامجتلا روطتلل

 نمو : بعشأا نيع ف هتبيهو نوع رفلا ناظلس

 لاجر ءامظع نم ريفغلا ىلا ريتعا ىرمخأ ةهج

 نكي مل ةرخآلا ملاع ىف ىكلملا ريصملا نأ ةلودلا

 ذنم حبصأ لب ٠ بسحو نوعرفلا ىلع ًافقو

 مل نيذلا كتل وأ لكل ىتح ًاكرتشم ًاريصم ةروثلا

 انل لثمت دقو « ةلودلا دارفأ لكل ًاعاشم ًائرإ

 ىف ىبيدلا بالقنالا اذه جئاتن ةسحم ةروصب

 رصعلا اذه تيباوث ىلع تدجو ىلا تاياتكلا

 تاباستك لدتو . هب ةصاخ ةزيه تحبصأ ىلا

 دارفأ هلانام رادّقم نع انثدحت ىلا تيباوتلا هذه

 نوعرفلا الإ اهب عتمتي نكي مل ةينيد وقح نم بعشلا
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 ب رخ ةيزاعت ايل باص دقاعلا لع هتيشاحو

 ةديعس ةايح ىلع اهب لصحم نأ قوتملا دارأ ةيرح
 ايف انيأر دق اننأل رييغتلا كلذ ثودحل شهدن نلو

 ةرتغلا كلت ىف ذإ . ةعدقلا ةلودلا را وأ ىف دئاسلا

 ىلع رطيست تذخأ دق ةيريزوألا ةديقعلا تناك

 ' مث نمو + ةسحم ةروصب بعشلاو كولملا لوقع

 اهفلخ ىبلا تيباوتلا نوتم تاياتك ىف انسفنأ دجم

 34 نيبهذم مامأ مهتروث رصع 86 كويرصملا ال

 ىف الإ المعتسم قبي مل طوقسلا ىف ذخأ بهذم

 ىف بهذمو : ىسمشلا بهذملاوهو رحسلا رومأ

 ىوقتلا ىلإ ةبيمم ةيبعش ةناكم باستكا ىف ذخأ

 . ريزوأ بهذم وهو اعيمح

 ُْق ىسمشلا بهذملا روهدت نم يغرلا ىلعو

 نوتم ىف دئاسلا بهذملا ناك هنإف ةريفلا كلت

 نم فلأستت نوتملا هذه تناك دقو « تيباوتلا

 ًاسغيص اهلإ ًافاضم + مارهألا نوتم:نم تارققف

 ىلا سمشلاف . لبق نم ةفورعم نكت مل ةديدج

 جذومألا تناك تاملظلا ىلع حابص لك رصتفت

 نوعرفلا ناك اك + ىوتملا هيده ىلع راس ىذلا

 لحخأ راصتخالابو « ىعامجالا تالقتالا ليق لعفي

 ىبلا هلاوحأ لك ىف نوعرفلا دلقي ىداعلا درفلا

 نأ قرافلا عم اذه  مارهألا نوتم ىف تدرو

 هبرأم ءاضق ىلع نيعتسي ذحأ انه ىداعلا قوتملا

 دقو : ةايحلا قفارم لك ىف رحسلاب ةرخآلا ىف

 ىح 2 هنيعب الصف هتابغر نع ةبغر لكل صصخ

 « تافصو باتك اهنأكو تيباوتلا نوتم تحبصأ

 رطاخم نم قوتملا هرظتني ناكامم ًافوخالإ كلذ امو

 هنظي ناك ىذلا ةرخآلا ملاع ىلإ هقيرط ىف وهو

 رش طقف فاخي نككي ملو . ءادسعألاب انوكسم

 فاس تناك لب 3 قانجخالاو شطعلاو عوجلا

 اوناك نيذلا ةدرملاو نحلا رشو نيباعثلا رش كلذك

 نيبلا عزفلا اذهو ؛ ةرخخآلا ملاع ناكس همعز ىلع

 ىلع هنوثعبي اوناك لب . ةنهكلا هب راح مل توملا نم

 داز املك هنأل كلذ . سانلا بولق ىف سكعلا

 سائلا جايتحا داز نيطايشلا هذه نم رطحلا

 ىلإ سانلا جايتحا داز ىرمخأ ةرابعبو : مهتامدحل

 ىأ لبقي مل مث نمو « ةيزانحلا لاقحألاو رحسلا

 نوكي نأ نود ةرخآلا ماع ىلإ باهذلا ناسنإ

 تناك ىلا ةيرحسلا ذيواعتلا نم ةعومجمب ًادوزم

 هذه لثم نأ ىلع . ةبوجأو ةلكسأ ةئيه ىلع بترت
 نآل كلذو « ةماع ةروصب ةرشتنم نكت مل غيصلا

 نكلو رمتسملا مدقتلا ىف ًاذخخآ ناك ريزوأ بهذم

 نآل تيباوتلا نوتم ىف هنع ثحبيال مدقتلا اذه

 ىف لب : ًتهاب اليئض ًارود الإ اهيف بعلي مل ريزوأ

 هبعلي ناك ىذلا رودلا نم ًاءزج هرود ناك عقاولا

 نينا ا اد



 م ءزخلا ةعيدقلا رضم) . مازهألا نوتم ىف
 .(555-ص

 : نيقيرطلا باتك

 تيباوت تاباتك راثآلا ءالع رظن تفل دقو
 ةيناثلا ةرسأألا رحخا وأب خرؤت دهعلا اذه نم ةصاخ

 مسر دقو . ةشربلا ةنابج ىف اهيلع رثع « ةرشع

 دق هنأل ةرخآلا ملاعل ةطيرخ تيباوتلا هذه ىلع

 : ةيرسلاو ءافحللا ىف ةياغ ةرئفلا هذه ىف حبصأ

 ناك كلذ لجأ نمو : هراكملاو فواخملا هب طيحت

 ةرخآلا ملاع ىلإ لوصولا ديري درف لك ىلع ًامازل

 نيتقيرطلا نيتاه رارسأ لك فرعي نأ ًاملاس
 بلغتلا بحي بعاصمو راطخأ نم امهفنتكي امو

 ثلافلا ءزيلبا ةميدقلا رصم عجار) اييلع

 .( هذاا هه ص

 : دالبلا لك ىف ريزوأ بهذم راشتنا

 ةرسألا ةياهن ىف ًايمهر ريزوأ بهذم رهظ
 هقنتعاو : «سانوأ» كللملا هب فرتعا امدنع ةسماخلا

 مارهألا نوتم ىف سمشلا بهذم عم بنل ًابنج

 م لك راس دقو

 لالش ق  روطتلاو ةوقلاو وعلا ىف ريزوأ بهذم

 ذأ دقو « هقيرط ىف نيبهذملا ن

 فعضي ىسشلا بهذملا ذخأ اك :ىطسولا ةلودلا

 ذيواعتلا ىف ىشالت نأ ىلإ هرمأ ل 1 ىتح ًائيشف ًآائيش

 ىريزوألا بهذملا ومن ىلع تدعاس دقو .ةيرحسلا

 امدنع كلذو : ةمدقملا ىف هتلعج ةيسايس ثادحأ

 نم ةنوفدملا ةبارعلا ىلع ةبيط كولم دحأ ىلوتسا
 ىلع ءاليتسالا ناك دقو. بونلا قايساتهأ كلم

 م ُ ىمظع ةيمحأ اذ ةنيدملا هذه

 .مشلا بهذملاب نيديناك ةبيط كلم فتنأ نأ نم

 017 رقم ةنيط ىلع ءاليئسالا نأ ىأر هنأ الإ

 نم ذْختا مث نمو بعشلا نيعأ ىف هعفري ىادقلا
 « ىلحملا اهشإ ناك ىذلا ريزوأ هلإلل ًابارحم ةبارعلا
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 احنمم نأ نكمي نيذللا نيبهذملا نيب برق كلذبو

 بهذم نأ ماعن املسنع ةصاخيو « ةوق هترمأ

 نييرصملا 0 ببحما
 ةنوفدملا ةبارعلا نم لك ميضأ تقولا اذه نمو

 امأ ؛ ريزوأ هلإلا جحل ىبيئرلا ناكملا ريصوبو
 « ىنمأ ىتخ» ىمسملا ةبارعلاب ىلحما ىزانحلا هلإلا

 لهأ لوأ هانعمو - بلك ةئيه ىف روصي ناكر -

 2 ىبعشلا بهذملا ناكريزوأ

 بناجب دعي رمألا *ىداب ىف ىب دقف ( برغلا
 ريزوأب رمآلا رعتآ ىف

 « برغلا لهأ لوأ ١ ىمسي هسفن ريزوأ حبصأو

 ىلع ًامئاد اونوكي نأ ريزوأ عابتأ بحر دقو
 ىلع ىلوتسا دق هنأل ةصاخيو « مهمإ نم ةبرقم
 اديعب ًادح تغلب ىثلا هتروطسأ ىف ءاج ام بسح
 دخأ دقو . سانلا بولق ىلع « ةيناسنإلا ىف
 رئاعشلاو ديلاقتلا نع ريثكلا ىريزوألا بهذملا

 ىلإ جحلا نأ دجنف « ىسمشلا بهذملاب ةصاخللا

 بعذملا ىباسألا رهظملا دعي ناك ىذلا ةبارعلا

 ماقي ناك ىذلا ميدقلا جملا لحم لح دق ديدحلا

 تاحوللا نم كلذ ىلع لدأ الو « سمش نيعيىف
 داليلا ءاحنأ لك نم ىتلا ةيزانحلا
 مهترايز دنع جاجحملا اهميقي ناكىتلا ىهو ةيرصملا
 . هسأر هيف نأ دقتعي ناك ىذلا ريزوأ ربق
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 جزمما هنأ ريغ © ريزوأ

 ةبارعلا ىف اهدجن

 لب : تاحول ةماقإب موقلا ءاظع فتكي مو

 اتعرض وأ ًاربق رطاخ بيط نع نوميقي اوناك
 نأب فتكي مل ريزوأ نأ ىلع . لقألا ىلع ًايزمر

 نم هنأ ىأر لب ملاعلا ديس مساب تاومألا مكحي
 عر طالب لثم طالب هل نوكي نأ هل ىرورضلا
 دهع نم ةدوشنأ انيدلو . ةملالا نم« سمشنيع ىف

 ديسلا هفصوب ريزوأ دجمت ةرشع ةنماثلا ةرسألا
 اهب راحو اهلك رصم ىلع هئاطلس دتمي ىذلا

 كلذبو ؛ قوملا هلإ هفصوب ريزوأ رصتنا دقو

 ةراضح ١ه وم



 مك قرصم لك ناك دقو « هتدابع ترشثنا

 ةاسيحلل طرش لوأ ىهو هاياطخش نم أربيل همامأ

 ركذن نأ ىتكيو . نابرقلاب عتقلا بلطي مث ةرخآلا
 و : همامأ قوتملا ةمكاحم ةلادعلا صخب امف انه
 درف لك نأ ةرشع ةيداحلا ةرسألا ةيابن ذنم اندجو

 دعي بتكي ناك ةق احنا دعب هتءارب تبنت قوتم
 ًارصن كالذ ناك دقو « « لوقلا قداص » ةرايع همسا

 عوضوم ى روطت رهظ دقو اذه . ريزوأ ةدابعل
 قوتملا سفن قوتن تناك ىذلا ىزانحلا نايرقلا

 : ريزوأ راصتنا ىلع رخخلآ اليلد دعي كلذو « هيلإ

 دعب كج ميدقلا ماظنلا بح ىلع آلا وأ هلإلا

 هلإإلل نابرقلا لمعب موقي كلملا ن أ ريزوأ راصتنا

 رجوي ءاطعإب ةرودب هللا مول ل 7 لجأل كلذو

 تؤ كف م هنأ مه 00 ا

 ا هام رع ناك را اذه كسا لجأ
 سدكت تناك ىذلا هلإلا اذه دبعم راوجب نفدي

 ىلا نابرقتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه «هلوح تال 0

 . ىفوتملا لهأو حورلا ةنهك اهمدسقي ناك ىت
 نيبرصملا ترغأ ىلا ىه ةركفلا ها

 ديعم نم برقلاب ةيزانج حاولأ وأ رباقم ةماقإ ىلع

 . ةنوفدملا ةيارعلاب ريزوأ

 ير ةنايد نأ ىلع لاوحألا دهاوش لدتو

 ىمسرلا سمش نيع بهذم ىلع ًاسح ار يثأت رثؤت و

 لاح ةيأ لعو تيباوتلا تدوتم ٌئ دوسي ناك 9

 كلذو 2 تايهذملا اهيف قفتي ةريثك تالوامم كمن

 نيع بهذم نم ريثكلا ريزوأ بهذم سابتقاب
 . ىلصألا كلملا بهذم ناك ريصألا نأل سمش
 سمش نيع بهذم ءاسقب ىلع نهربن نأ كيو
 ةرشع ةيناثلا ةرسآلا كولم نأ سوفنلا ىف هخوسرو

 ةيريزوألا ةديقعلل مهليم راهظإ نم مغرلا ىلع
 مهعمو ةينيدلا هرئاعش ىف مهكسمت اورهظأ دق

 ريسفتو « ميدعلا ىسمشلا بهذملاب مهطالب لاجر

 ةبيط ةضحم ةيسايس بابسأل اورجه دق مهنأ كلذ

 كانهو . مويفلا ميلقإ وهو طسولا ميلقإ اونطوتسيل
 ةلودلا رباقم رارغ ىلع ًامارهأ أ اوماقأ
 نأ دحين انهو مهطالب لاجر ملوح نفد و « ةعدقلا

 كلذ نكي لو ؛ اهرود تبعل دق مارهألا نوتم

 اهلمعتسا لب ةكلاملا ةرسألا لاجر ىلع ًارصاق
 كولم عوجر نم مغرلا ىلعو . فارشألا كلذك

 م ًافوخ ميدقلا ىسشلا بهذملل ةرسألا هذه
 مهم فوحللا دادزي ناك نيذلا تاعطاقملا م

 ىح ديازأملا هرطخ هل ناك « ريزوأ » ريثأت ناف
 . طالبلا زارطل عضخم ىلا ةيزانحلا نوتملا ىف

 ةلودلا لالخ ىف هنأ دن لوقلا ةصالخو

 امكءةبارعلا نوتم ىف ًاتباث ريزوأ رصن ناكىطسولا
 العلا رصم ىف ةيداعلا رباقملا نوتم ىف ًاتباث ناك

 ذوتملا فو تيباوتلا نوتم ىف كلذكو :؛ ىطسولاو
 مدي ملو اذه . مويفلا ةنابج ىف اهيلع نع ىلا

 هلاعتسالو ةيسايس بابسأل الإ ىسمشلا بهذملا

 ةنايد ىف مهملا رودلا نإف كلذلو رحسلا رومأ ىف

 . ىريزوألا بهذملا هب موقي ناك موقلا

 ىبنم تغلب ىب | قززوأ ةروطسال كتلاك ذقاو

 ساسنلا بولق ىلع ءاليئسالا ىف اهرثأ ةطاسبلا
 هناكمإ ىف هنأ هيلإ لق درف لك ناك دن نيعأ

 لها ىأ ًاريزوأ توملا دعب ريصي نأ اهقانتعاب
 . ريزو أ هب عتمتي اك هب عتمتيو ةرخآلا ميعن ىلإ

 ىف طق كلشيال ناك ىرصملا نأ ىيعازن الو

 ضعبو كللملا انينثتسا اذإ نكلو « حورلا ةايح
 نوكردي اونوكي مل نييرصملا ناف هر لهأ

 ىف نوفتكي اوناك لب ةددحم ةروصب حورلا ىبعم

 ىلإ لضفلا عجري 95 نمو ةمهبم ةروصب اهمهف
 هبهذم ىف تذحأ دق ةروصلا هذه نأل ريزوأ
 لصي نأ درف لك رودقم ىف ناكو اسم الكش

 الإ ميقي دعب دعي ملو هاشحي ناك ىذلا اذه ىلإ ةقثب
 , اه ةياهنال ةديعس ةايح ةيأدب

 ميسي مب دس
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 ةيئيدلا دئاقعلا نع قباسلا لصفلا ىق انثدحت

 رصعو ىطسولا ةلودلا تيباوت ىلع تءاج ىلا

 دج هل فسؤي امج نكلو « هقبس ىذلا لاقتنالا

 ةلودلا باقعأ ىف ءاج ىذلا رصعلا نأ فسألا
 تناك مث نمو « ًابرطضم ًارصع ناك ىطسولا

 لاوحألا دهاوش لدت نكلو « ةليلق هرداصم

 قيرط ىق ةرئاس تناك ةينيدلا تادقتعملا نأ ىلع

 ماظملارصعلا اذه نم جوردللا دعب دج ذإ « اهروطت

 نييهذسملا نأ رصأ سوسكملا مكح رصع وهو

 امهضعبب اجزتسما دق ىريزوألاو ىسمشلا

 ملاعلا ريزوأ ىوأم حبصأ دقف ؛ ةيضرم ةروصب
 ءامسلا هرقم ناك عر هلإلا نأ اك « ًايئابن ىغسلا

 ةجببلاو رونلا هعم الماح ةليل لك ريزوأ ملاع روزي
 . شحوملا مالظلا نم الدب

 نأ دحين ةرشع ةنماثلا ةرسألا لئاوأ ذئمو

 ىلع ىوتحن ةيدرب قوتملا عم عضي ناك ىرصملا

 رارغ ىلع ةينيدلا غيصلاو ذيواعتلا نم ميظع ددع

 قاطن ىلع نكلو 2 تيباوتلا نوتم ذيواعتو غيص

 قوتملل قيرطلا ليبست اهنم ضرغلا ناكو عسوأ

 تابقعلا ةلازإب كلذو ءريزوأ ةنج ىلإ لصي ىبح

 ىلا بابسألا ريفوت صاخن هجوبو هقيرط نم

 رونب عتمتي راها ءانثأ ًايموي هربق نم جري هلعجت

 اذهو . اليل هربق ىلإ دوعي مث اهنجببو سمشلا

 ىنعي لب «ًايئاهن ايندلا ةرداغم ديريال ناك هنأ ىبعي

 برهلاو ةكرحلا ةوق حنمب نأ دبال ناك هنأ كلذك

 ديري ناك قوتملا نأ عقاولاو . توملا دومح نم

 ناك هنآل . رابن ليل سمشلا رون ىف شيعي نأ

 ناك سمشلا بورغ دنع اليل هربق ىلإ دوعي امدنع

 ىف اهتحايس ىف ىهو سمشلا ءوضب معنيس هنأ نظي
 ناك كلذ لجأ نمو . ليللا ءانثأ تاومألا ملاع
 لعجن و تابقعلا لك هل للذت ىلا خيصلا هعم لم

 باتك نم 1٠ ىلصفلا انثدحنو اذه .الولذ هّقي رط

 يف ميعنلا لهأ اب عتمتي ىلا ةعدلا ةايح نع ىتوملا

 تاسسبجاو مهيلع ناك ءالؤه نأ ىلعص وبلا لقح

 .ضرألا اوئرحي نأ مييلع ناكف كانه عتم مو

 اوناك اك ء لوصحما اودصحيو روذبلا اورذبيو

 . ةيسنحلا مهاوقب نوعتمتيو نوبرشيو نولكأي

 ىلا لامعألا هذه ىف ىري ىثوتملا ناكو اذه

 ناك هارن مث نمو « هل ًاينضم المعابب موقي ناك

 لاغشألا لمعي هنع الدب موقتل ةبيحاليثاعلا لمعتسي

 لصفلا ىف ءاج اك : ريبك دهج ىلإ جاتحمت ىلا
 سماخلا ىلصفلاو 5 باتكلا اذه نم سداسلا

 لمعيو هدي عفري لوسكلا لعجن ةغيص نع ةرابع
 قوملا باتك ىف لوصف ةدع دجوتو اذه .قوتملل

 نوكي نأو ماودلا ىلع ىفوتملل ءاذغلا ريفوتب ةصاخ

 نيبارقلا ةصاخمو ةسدقملا نيبارقلا ىف بيصن هل
 لن نأ 1

 رطضي ال نأو ٠ قلطلا ءاوحلا قشنتسيو برشي
 ع

 هدب ًانايحأو . هلوب برش وأ هزارب لكأ ىلإ

 ما لصف ىوءًامعنم وأ ًايطإ نوكي وأ ةوقلا بلطتي

 م هنكك قىرخأو عر هلالل مدسقت ىلا

 عوسات ىف ًاوضع نوكي نأ ىوتملا وجري رخآ
 ذمامأ عضت ةفلتخلا تاينقلا هذهو . سمش نيع

 تناكىلا ةيزانحلا تادقتعملا نع ةحضاو ةروص

 انه هتظحالم ردجن امو . ةركفلا هذه ىف ةدئاس

 ةديقعلا ىف اهاندهاش ىبلا ةيوامسلا تاحايسلا نأ

 قوملا باتك ىف ةماه ةناكم تلتحا دق « ةيسمشلا
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 كلذ ىلإ فاضي

 ةايحلا نع تيباوتلا تاباتك ىو مارهألا شوقن

 ىف هدجن ”ىواسمو نساحم نم اهيف امو ةرخآلا

 اهتعبم ناك ىبلا فواخغا ةصاخبو ىثوملا باتك
 هتالقنت ىف قوملا ددبت تناك ىلا ةدعلا راطخألا

 عتمتي نأ ديري قوتملا ناكو اذه

 لوصفلا ف كلذ رق اك« ىل# نأ نود مستللا عييعص

 نأ دجن 45 لصفلا ىف ؛ خلا 158و ١154 و ©

 نعي نأ هناف قوتملا

 هلالل ةهجوم ةغيصلا نأ ضورفملاو ا رخآلا 0

 لعج نأ قوتملا ةامسع وم ناكو ( سييوتأ )

 هسفن ريزوأ ةيموم لثم هتيموم

 رمي نأ قوتملا ىلع ناك ءىش لك لبق نكلو

 كلذب ىعنو و ةرخآلا هلإ مامأ ساق ناحيتماب

 ةرخآلا قى لدعلا ةكحم مامأ مكاحي نأ دبال ناك

 لصفلا صصخ دقو ايندلا ماع ىف هلامعألك نع

 ىوملا باتك نم ةئاملا كعب تورشعلاو سماحلا

 انمامأ عضي هنأل هيف لصف مهأ ربتعيو ضرغلا اذه

 مامأ درفلل ةيقلخلا ةيلوئسملا نع ةديدج ةحفص

 اذه هيوتحم امع ثدحتن نأ لبقو . سانلاو هير

 وهو ةيناثلا هتايح عت

 هفرع اذإ » وه هئاونع

 هذه عبتتن نأ بج ةيقلخ ةيلوئسم نم لصفلا
 . ةعدقلا ةيرصملا نوتملا ىف اهتأشن ذنم ةيلوثسملا

 لوأ نأ انيلإ تلصو ىلا صوصتخلا لدتو

 قيرط نع انيلإتلصو دقفونملا ةمك احن نع ةركف
 كلملا ىلع ناك هنأ صن ىف ءاج دقف . مارهألا نوتم

 ىلإ ربعي نأ قوتملل حمسي ىذلا راحبلل مدقي نأ
 هنأ نمضت ةدابش راطألا ةجرعتملا ةريحبلا ةنحلا

 عر ثيرو هنأو ةمزاللا ةراهطلا طورشل فوتسم
 ةسسمؤم ةكااع نآلا ىتح ىنعي نكي مل كلذ نأ ريغ

 ةيقامللا ةركفلا نأ عقاولا ذإ « ةيقلخلا سسألا ىلع

 دجوي نأ نكعال ةعدقلاةلودلا ماظنك ىظنم ملاعىف

 .ةناكم'لتحب ايندلا ملاع ىف درف لك ناك دقف دعب ىف نوتم نم .ةاتددجوام نأ
 ناك دقف ةرمخآلا ملاع ىف هدجيس ًانيعم ًايطأ رقو ريب

 'ذم لصأللا قبط ةروص وه ةرخالا ملاع نأ دقتعي
 ماعلا ماظن ىلع فرشي سمشلا هلإ ناكف ايندلا ملاع

 دقو . اهايإ هحنم ىلا ةكلمملا ىلع فرشي ناكام

 ( ةنلا ) صوبلا لقح ىف لوخدلاب هل حمسي ناك

 ى لك هاياعر ةيناث دجي ناك كانهو ةدالولا قحي

 ى مهملاو . ايندلا ملاع ىف اهلغشي ناك ىبلا هتفيظ

 عم قفتت ىلا ةناكملا لتحيال ناك د رف لك نأ 0

 هل ًاددحم ناك ىذلا ناكملا لتمي ناك لب هيهاوم

 اذه ىف رييغت لوأ ناكو . ايندلا ملاع ىف ناكام

 كلذو ةسداسلا ةرسألا 10 طارقو ريبلا مأ لظنلا

 ”تأدبو فعضلا ىف ةيزكرملا ةطلسلا تذحتأ امدنع

 تذحأ دقف ةيعاّجا ةروث مايق ىلع تامالع لوأ
 ماسظنلاو ىملاعلا ماظنلا نيب ةلماعملا ىف ةاواسملا

 اهيف أدب ىلا ىه ةرئفلا هذهو اهتميق دقفت ىويندلا

 اذه ىدافتلو ةعشب ةروصب اهبيرختو رباقملا بهم
 تاديدبت مهرباقم ىلع نوشقني موقلا ذأ رطحلا

 ةروص قى فلأ دق ديدبلا اذهو نيب را كنئاوأل

 بر ,يظعلا هلإلا وهو ىلعألا ىضاقلا ىلإ ءادسن

 بقاعيو هقح قدح ىذ لك ىطعي ىذلا ءامسلا

 ةرتفلا هذه ىف نكي مل ىكاشلا نأ ىلع . بنذملا

 اذه هلمع ناك لب ىلخ ىوتسم قى هسفن عضو دق

 بصتغا ول ايندلا ةايحلا ىف هلمعي ناكام لداعي

 ةميظع ةطقن تبستكا دق هنإف كلذ عمو هنم ءىش

 قوتملاب قمل ىذلا ررضلا نأ كللذو ددصلا اذه ىف
 دقف هلإلا نم هيلع ىنلا عم لقأ هتقالع تناك دق

 ىذلا وه هلإلا نكلو درف دض مثإلا بكترا

 ني ةيقلخ ةقالع تماق نأ ّدنمو هقوقح تيصتغا

 ةيقلخلا ةفطاعلا ناف ملظلا وأ لدعلا ةركفو هلإلا

 . ناسئإلا سفن ىف تدجو دق

 ماظنلا عم ام ةروصب ةلادعلا تجزتما دقو

 ملل ارا



 اذه ىلع اجورخ دعب خبصأ مث نمو ملاعلل ماعلا

 اهف ةعب رس تاوطخ تطخ ةركفلا هذهو « ماظنلا

 ىذلا هلإلا نأل كلذو . شسمشلا هلإ ًامئاد هيلع

 هلإ ىعدي لصألا ىف ناك دقو نوتملا هنع ثدحنت

 وهو ماعلا نزاوت هيلع فقوتي ناك ىذلا وهو

 اذهب لالخإلا ف ببست نم لك بقاعي ناك ىذلا

 تعام ةهلآلاب ةلادعلا دحوت مل كلذ ىلعو . نزاوتلا

 ةلادعلا نم ىذغتي ناك هلإلا اذه نأو اتبع عر ةنبا

 فاصنإلاو لدعلا هلإ وهو ًاريخأ تحت هلإلا نأو
 امو . سمشلا هلإ ةعاط ىف ًامناد عضوي ناك

 هتطاسب دف دق ىسمشلا بهذملا نأ هل فسؤي

 ىلا رسحيسلاو تافارحلا مضي ْق هةحوصضصوو

 . هب تقلع

 ديعتلا نأ ىري ال قوتملا نأ شهدملا نمو

 بغري ناك لب « هرصانب ذخألل ةيافكلا هيف هلإلل

 ًاشإ حبصيو هسفن هلإلاب دحوي نأ ىف ةديكأ ةبغر

 قوملا باتك ىف ًاماه ًارود تبعل ةركفلا هذهو

 نأ ىف هتيغر رهظي "6و 18 نيلصفلا ىف هدجنف

 ةديفم نوكت نأ نكمب ىنلا لاكشألا لكب لكشتي
 ىأب وأ هلإلاب دحوي نأ ديري ًانايحأو « هل

 ةنيعم تالاح ىف هل ديفم هنأ ئىري قولخم

 ف اهيلإ عوجرلا نكميو ةليوط ةغنآلا هذه ةمئاقو
 ىلع اهنم ركذن ىتوملا باتك نم ةدعلا لوصفلا

 عر © (95 للصفلا) مونخ هلإلا لاثملا ليبس

 ةفالا (54 و 55 لصفلا ) روح ( ؛؟ لبصفلا )

 نويروأو « ريزوأ » هلإلاو ( 55 لصفلا) تياجو

 خلا ( 59 لصفلا ) سيبونأو

 هنأ هيلإ ليخع قوتملا ناك ىتوملا باتك فو

 هنكمي هناف هلؤم نئاك ىأ وأ هلإلا مما فرع ىل

 ىف همدختسيو مسالا اذه ةطاسوب هيلع رطيسي نأ

 حرفي قوتملا ناك اذإ شهدتال مث نمو « هضارغأ

 «وتوب١ و سيلوبويله حاورأ ءامسأ ةفرعمب

 ى كلذ دهاشي انك« نينوشألاو سيلوبنوكا ريهو
 باتك نم 1١١ 1١5 و ال 45 لوصفلا

 قرشلا ةلآو برغلا ةلآ ءامسأ كللذكو . ىتوملا

 لصفلا) ريزوأ مماو )٠١8 ٠١4( لوصفلا

 .ةفزملا تانئاكلاو ةحلالا نم هريغو ( 145١و 4

 < ءامسألا هذه ةفرعمو

 ى اهلمعتسي نأ نكمي اهتطاسوب

 اداقتعا هريثأت ىف دقتعي ناك

 هنأل ؛ هل ةديفم تنا

 يذلا رحسلا

 لوأ نم دمار

 باتك لوصف نأ عقاولاو « هذه انمايأ. ىبح هتأشن

 ةروص انمامأ عضت ةدام نم هيوتحن امو ىقوملا

 ةرتفلا كللت ىف مهمادقتعمو موقلا ةايح نع ةقداص

 تنرقام اذإ ةداملا هذه نأ ىلع « دالبلا خيرات نم

 رصعلا ىف تفلأ

 ريبك هباشت كانه دجول ىوملا باتك قبس ىذلا

 ىلوذا ًاروطت الإ تسيل ةيناثلا نإو « نيتداملا نيب

 ىلعو . مارهألا نوتم ىلإ هلصأ ىف عجر امهالكو

 ىه ىوملا باتك ىف ةرهاظ ربكأ نأ دجن لاح ةيأ

 ىلإ ةفاضإلاب اذه ًاماه ًارود بعل دق رحسلا نأ

 ًابنج اراص دق ىريزوألاو ىسمشلا نيبهذملا نأ

 ىناثلاو ءامسلا ىف لوألا «هذوفن ةرئاد ىف لك بنحل

 ةيقلخلا ةهجولا نم نكلو . ىلفسلا ةرمخألا ملاع ىف

 تلصو ةقيثو مهأ دعي ١١6 لصفلا نأ دجت

 ناك ام نادقم نع ماكل ملاعلا ن نم انيلإ

 « ةيقاخلا ةهجولا نم ىر نم ناسنإلا هيلع

 ىلا ساسألا ناك لصفلا اذه نأ ىف ؛ غلابن الو

 ىلا ملاعلا تانايد لك هيلع تينب

 ىتلا تيباوتلا نوتم ىف ءاج امع

 ع ذإ « دعب تتأ

 د اك م



 هيف رعشي لأ ىرصملا نأ نأملا اذه تارك دج

 ىلقعلا هومن ىلع لدت ةروصب ةرمنألا باح

 . هردص ىف ريمضلا رجف قاثبناو

 باسحلا نع « ةفلتخم تاياور ثالث انيدلو

 نع اهضعب ةلقتسم لصألا ىف تناك ةرمخآلا ىف
 . رخآلا ضعبلا

 ىف لصف « اذكه ىلوألا ةياورلا *ىدتبتو
 قوتملا هلوقي ام ىلع ىوتحنو قدصلا ةعاق لوخد

 اك نم هريهطت دعب قدصلا ةعاق ىلإ لوصولا دنع

 هجو ىلإ ةرظن هجوي مث « اهفرتقا
 بر ميظعلا هلإلا ل مالسلا : 05 هلإلا
 ىب ءىج دقلو ٠ ىلإ اي كيلإ تيتأ دقل قدصلا
 ءامسأو كلمسا فرعأ ىنإ : كلامح ىرأ ىح انه ىلإ
 قدصلا ةعاق ىف كلعم نيذلا اهِإ نيعبرألاو نينثالا

 نومهليو نيتطاخلا ىلع نوضقي نيذلا ,هو : هذه

 قالخألا هيف نحتمم ىذلا مويلا كلذ قف مهءامد

 فوتملا كللذ دعب ذأي مث ( ريزوأ ىأ ) "--ِ مامأ
 تيتأ دقل : لوقيف اهكتري مل ىلا اياطخلا ددعي

 + كنع ةئيطخلا ىصقأو : كيلإ ةلادعلا رضحأ

 . ام ةئيطخ ةيأ سانلا دض بكترأ مل ىف

 مل « الذ تآ مل عاذه ) قدصلا ناكم ىف ىفإ

 ثيبخ ءىش ىأ بكترأ ملو . ةئيطخ ةيأ فرع
 مداخن دض غلبأ مل ىنإو هلإلا هتقمي ام لعفأ مل ىفأو

 ًاعوج روضتي ادحأ كرتأ مل ىفإو . هديس ىلإ ًارش
 بكترأ مل ىنإو :تاسنإ ىأ ءاكبإ ىف ببستأ مل فو

 ىلا بونذلا
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 هم اها أه
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 ناسنإ ىأل سعت .ببسأ مل فإو هب رمآ مو «لتقل انقلا

 صقنأ مل ىنإو « داعملا ىف ةماعط صقتنأ مل ىفإو

 نابرق نم ًاماعط بصتغأ مل فو ٠ ةملآلا نابرق

 يكمرأ ل نون انزلا بكترأ فلو + قولا
 هلإلا ةدلب دودح لخاد ىف ىبسفن سندت ةئيطخ

 ىفإو ؛ بوبحلا لايكم رسخأ مل ىنإو « ةرهاطلا

 قوتم لا لوقيف |

 «ضرألا لايكم صقنأ مل ىنإو .سايقملا صقتأ مل
 ناسل لوحأ مل ىفإو « نازيملا نزو لقثأ مل ىفإو
 ؟لئاوف ة نم ًانبل بصتغأ مل ىفإو نيزاوملا ىتفك

 بصنأ مل ىنإو + اهيعارم نم ةيشاملا درطأ مل فو
 . ةهللآلا رويطل كابشلا

 ىأ ) مهتاريحب نم كمسلا ديصتأ مل فإو
 . اهتاقوأ نع هايملا عنمأ مل ىفإو (ةحلآلا

 ءىبطأ مل ىفإو «ةيزاخلا هايملل ًادس عضأ مل ىفإو
 مل ىلإو « ( اهعفن تقو دنع ىأ) اهنقو ىف رانلا

 لخخدتأ مل ىفإو : دبعملا تابه ناعطق ىلع ىلوتسأ
 . هلخد ى هلإلا عم

 لثمي رظنم ىلإ لقتلت تافاريعالا هذه دعب

 ريزوأ وهو ىضاقلا د ثيح قوتنملا باسح

 + قوتملا ةبساحم ىف اهمِإ نوعبرألاو نانثالا هدعاسي

 ًاعشب ًامتا مهنم لك لمحم ةفيخع نيطايش ءالؤهو
 رساكو : فهكلا نم 0 ىذلا لظلا | لك لثم

 ناكو . خلا لا ةنيدملا ايسانهأ د نم جرحت ىذلا ماظعلا

 تاقولغلا ءالؤه نم دحأو لكل بهذي قوتملا

 . ةنيعم ةئيطخ نم هتءاربب ًافارتعأ هل هجويو

 سفن نم ريك ىلع تافارتعالا هذسصه لمتشتو

 باطما ىف اهانركذ ىتلا تانالعإلا عوضوم

 داعم ًامالك اهنيب نم دج كلذلو « ركذلا فلاسلا

 لتقأ مل ىفإ :
 هعاتم ىلع بحتني أرمأ قرسأ مل ىلإ ؛« صصلتا من

 مل ىفإ « صاخلا ىكلم نم الإ ورث مظحت مو

 كذأ مل ىفإ « فوحلا ثعبأ مىفإ : ًاماعط بصتغأ

 نم هريغو شغلاركني ىفوتملا دحتو اذه :«راجشلا
 « ابذك قطنأ مل ىفإ : لوقي وأ ةمومذملا تافصلا

 ماعتأ نك أ ملو ءقدصلا ناكم بذكلا عضأ مل ىإ

 نكأ ملو لايكملا رسخأ مل ىفإ « قدصلا تالكن ع

 نكي لو (عمطي ىبعي ) 2 مملي مىلقو «اعاط

 ىف « قرسأ مل ىفإ ؛ ١

 ملل وو اس



 دنع تالكلا فعاضأ مل ىفإو « ًاعرستم ىلق

 ًايلاع ىتوص نكي ملو « ( غلابأ مل ىأ ) ثدحتلا

 ىذخأت مو . بذيذتي مل ىناسلو بجي ام قوف

 نكأ ملو « بسأ مل ىفأ ( ىعبط ق ) بضعغلا ةدح

 قوتملا ناك كللذكو . ًاربكتم نكأ مو ( ًاعمسم

 : لوقي ذإ ةيسنحلا لئاذرلا باكترا نع ًاديعب

 بكترأ مل ىفإ ؛ ةأرما عم از بكترأ م فِإ»

 هتزواجم ىئوتملا ركني كلذكو « ىضرع سندي ام

 تاذلا ىف بعأ مل ىفإ : لوقي ذإ ةيمسرلا دودحال

 روثلا حبذأ مل ىنإ « ةملألا بسأ مل ىفإو « ةيكلملا

 صقتأ مل ىنإ . دبعملا تابه قرسأ مل ىفإ «سدقملا

 . ةملآلا ههركت ًائيش بكترأ مل ىفإو « دبعملا ماعط

 لصفلا اذه اومس دق ءالعلا نم ريثكلا نأ ظحليو

 فلاخم اذهو هاياطخم ىراكنإلا قوتملا فارتعا

 نلعأ لب ١ طق ءىثب فرتعي مل هنأل امامت عقاولا

 فارّتعا ىمسي نأ نسحب كلذلو « بسحو هتءارب

 . هتءاربي قوتملا

 هسفن ةءارب ركذي قوتملا نأ دجن كلذ دعبو

 : لوقيف ماع هجوب اهلك ىمظعلا ةمكحملا ةئيه مامأ

 فرعأو مكف رعأ ىفإ ةفآلا اهأ مكيلع مالسلا

 . ,كحلسأ مامأ طقسأ مل ىفإو : مكءارسأ
 مث « هنوعبتت ىذلا هلإلا كلذل ارش ىنع اوغلبت ال
 ةحاصلا هلامعأو هبقانم درس ىف كلذ دعب ذأ

 . ميظعلا هقلخ ىلع ةلادلا

 ترثأ ىلا ىهف ةمك احنا نم ةئلاثلا ةياورلا امأ

 ةيليثمتب هيشأ ىهف ىرصملا سفن ىف رثألا قمعأ
 ةبساحلا انل ممرت ذإ ٠ ةنوفدملا ةبارعلا ىف ريزوأ

 دهاشتف « نيزاوملاب تثدح اك « ةيورخألا

 ةعاق ةيامن ىف هشرع قوف ًاسلاج ريزوأ هلإلا

 « سيتفنو سيزإ نيتفالا نم لك هفلخو ةك احنا

  ةعاقلا بناوج دحأ لوط ىلع فطصا دقو

 سمش نيع عوساتب نوفورعم لا مهو ةعستلا ةفآلا

 اهف نوقطني نيذلا مهو ( سمشلا هلإ » مهسأري
 * مالا اع لالا ططبأا ولات 7

 ةمكاحملا نم تلاثلارظنملا نأ ىلع . مكحلاب دعب

 هيف لتحم ىلا وهو لصألا ىسهش هتيادب ق ناك

 رظنملا طسو ىف دهاشيف لوألا ناكملا نالا ريزوأ

 امل ًاقباطم . قدصلا ابي نزي ىقلا « عر » نيزاوم

 ةغيصلا ةيريزوأ تراص ذكتقو نيزاوملا كلت اهيف
 فىزانحلا هلإلا دي ىف نيزاوملا تناك ثيح

 هفلخ فقيو ىوآ نبا سأربلثمملا 3 « سيبونأ )

 قو نازيملا ىلع فرشي ةهلالا بتاك « تون »

 فلخو «ةجيتنلا لجسي ىبح ساطرقلاو ملقلا هدي
 هل ةميلملا ىحسي ةئيهلا عشب تاويح عمي توه

 رحبلا س رف ةرخؤمو دسألا ردصو حاسما نأ

  ةملاظ تدجو اذإ حورلا ماهنلال ًازفحتم نوكيو
 ءاهدلا ىلعلدت ةركفب  نازيملاراوجب روص دقو

 تمخسو توبئز - ناتحلالا هعبتت درقلا ةروص

 لمأستلا ةبهأ ىلع نانوكت ذإ ةدالولا اتملآ امهو

 اهيلع اتفرشأ ىلا حورلا كلت ريصم ىفرظنلل ربدتلاو

 سلجم ناكو . كلذ لبق ملاعلا اذه ىلإ تءاج اعيح

 مهشورع قوف نيعب رم اوناك نيذلا ةهلالا فلخ

 . لقعلاو رمألا ان

 ىرخأ بتك قوما باتكب قحليو اذه

 هتحايس ىف اهب نيعتسي نأ قوتملل دبال ناك

 ىفسلا ملاعلا ىف
 تاياوبلا باتكو (؟) ةرخآلا ملاغ ىام )0١(

 باتك ىه بتكلا هذه مهأو 3

 ةرخآلا ملاع ميلاقأ لصفت ىتلا تاباوبلا أ )

 ىأ ) ليللا باتك () . (رخآلا نع دحاولا
 ليللا تاعادس لباقت ىتلا ميلاقألا باتك

 فوهك ىأ) فوهكلا باتك(4) . ( ةرشع ىتنثالا

 ةرخآلا ىف اهزاتجي نأ ىثوتملا ىلع ناك ىتلا ةرخآلا

 تيب ابو كح



 تاومألا ةكلمم انل نصت ىلا بتكلا هذه مهأو

 بسح ىلعو « « ةرخآلا ملاع قامو باتك وه

 مسق لفسلا ماعلا نأ مهفن باتكلا اذه ىف ءاجام

 .ةيرصملا تاعطاقملا ماظن ةمظنم ًاميلقإ رشع ىنثا

 نحلباو ةفالاب ةنوكسم ةمصاع الو هلإ اهسأر ىلعو

 ةروص مظع رهن اهيف ىرحيو « ىنوملا حاورأو

 اهءازجأ طبريو « ليلا رهن نم لبصأللا قبط
 سمشلا حيست ربنلا اذه ىلعو ٠ ضعبلا اهضعبب

 تلثم دقو ىلفسلا ملاعلا ىف ةليل لك برغت امدنع

 تيم هنأ ربتعيو « شبك سأرب ناسنإ ةروض ىف
 هلسري ىذلا ءوضلا وأ هعاعشإ ةوق دقفي مل هنأ ريغ

 حرفلا ثعبي كلذبو ملظملا ملاعلا اذه ق

 درجمبو ةليل لك ملاعلا اذه ناكس ىف حورلاو
 عراب ىلفسلا ماعلا ىف هذه سمشلا ةنيفس روهظ

 رح امدنع

 1 رضحأ نم نيدماح نيللهم نيئطاشلا ىلإ موقلا

 ناكلي البس نكي مل ةنيفسلا ريس نأ ريغ ءرونلا مهبلإ

 ريغ «ملاعلا اذه ناكس اهللذي ناكت ابقع ابض رثعي

 سمشلا ناف كلذ ىلعو ةيفاك نكت مل مهتدعاسم نأ

 نايعث ىلإ اهتيفسم ليوحت ىلإ امإ رطضت تناك

 ش تتاكراع ا 1
 تتناكىبلا ىف سمشلا ضرتعت ىتلا تابقعلاربكأ

 « ليللا تاعاس نم ةعباسلا ةعاسلا ميلقإ ىف اهلباقت

 ناسيعث ةروص .ىف « سيق وبأ ١ رطيسي كانه ذإ

 اذه رطخ سمشلا هلإ ىدافتي نأ لجألو . لئاه

 « سي وبأ ١ نأ ةصاخي و هّقيرط ريغي ناك نايعفلا

 ةحايسلا لطعتت كلذب و هلك رملا ءام برشي ناك
 رحسلاب ةبقعلا هذه ىلع بلغتي نأ دعبو . رهنلا ىف

 ةرشاعلا ةعاسلا فو . ةلهس رهلا ىف ةحالملا ريصت

 دعيو ©« ثعبلا زمر وهو لعج هلإلا راوجي عضوي
 لمعتسا دق ناك يذلا لبحلا نأ دمت ليلقب كلذ

 ناكملا اذه ىنو نابعث ىلإ لوح دق ةنيفسلا رحل

 هب رمت فهك رحآ ىفو « ريزوأ ءادعأ بقاعي

 در 5 « مالظلا ةيابن » ىمسيو ةئيفسلا

 اوحتي شبك سأر و ناسنإ ةروص ىف يذلا هلإلا

 ىف ( ىربخ» هلإلا ةروص ىق رهظيو لعج ىلإ
 رفاظلا ديدحلا ثعبلا وه اذهو « ءامسلا قرشم

 الوحم

 روشنو توم « انيدبأ ةرهاظلا رركت اذكهو رابلل

 . يدبأ

 ةزاسنجلا رئاعلا

 ناك ام. « ةرخآلا ملاع نع قبس امف انثدحت

 تاطايتحا نم هعم هذختي نأ قوتملا ىلع بجي
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 اهذختي نأ ديال ناك ىتلا تاطايتحالا نع انه

 الس 05 نأ دبال ناك ىذلا ؛ همسج ءاقب نامضل

 طرشلا وه مسحلا ظفح ناك . حورلا هيلإ ىوأتل

 لجأ ن 0010 ةايحل لوألا

 . كلذل ةمزاللا ةدعلا دخت فىرصملا ا كالذ

 ذنم طينحتلا ةيلمع ىف ركف دق ىرصملا نأ عقاولاو

 ىلع لهيوك رثع دقف « نظي ام ىلع ىنيطلا رصعلا

 ةنفكم اهيف ةئوفدملا ماسجألا تناك رياقملا نم ددع

 ةرسألا دهع ذنم نكلو « ةقدو ةيانعب فئافل ىف

 ًامات اطينحت ةطنحم ماسجأ ضعب ىلع رّْثع ةعبارلا

 نأ كلذ ىلإ فاضي . ( 717/١ ص ؟ ءزج ةعدقلا

 بتح »و ةكلملل هيلع ربع ىذلا ءاثحألا قودنص

 ىلع ىوتح لازيال وفوخ كللملا ةدلاو ( سرح

 ةافوتملا ءاشحأ ىلع ىوقحت اهنأ ضورفم ةرص

 مسجلا نأ ىلع لدي امم ؛ نورطنلا ىف ةظوفحملا

 . اطنخ ناك

 نس



 نييرصلاءامدق دنع طينحتلا نأ عئاشلاىأر لاو
 فلاخي رمأ وهو نآلا ىتح هنع فشكي مارس ناك
 انل ةمولعم ةيساسألا داوملا لك نأ ذإ.« عقاولا

 روديدو تودره نم لك ثدحن دسنقو 3 نآلا

 ةعبرأ وحنب لوألا دعب دالبلا راز ىذلا ىلقصلا

 اوناك نييرصملا نأ « تودره» ركذف . نورق

 اهالوأ « طينحتلل ةفلتخم قرط ثالث نولمجتسي

 هضعبج رختسي خملا عام ناكف نّدلا ةظهاب تناك

 امأ « اهمسا ركذي مل ريقاقعب قابلاو ء ةصاخ ةلآ

 بلقلا ادع ام جرختست تناكف فوحلا تايوتحم

 لباوتلاو حلبلا ذيبنب فوحلا فيظنت دعبو نيتيلكلاو

 داوملا ن و كلذ ريغو رخنش رايخو رملاب ذاع ناك

 « اهنم ردنكلا نكي ملو اهمسا فرعي ىلا ةيرطعلا

 طينحتلا لجأل مسخبا نم حتتفي ىذلا ءزخلا ناكو

 نورطنلاب مسحلا لك كللذ دعب جلاعي م ةيناث طاخب

 قصلت تناك ناتك نم فئافل ىف فليو لسغي مث

 ابيف لمعتسي ناكف ةيناثلا ةقيرطلا امأ . غمصلاب

 مث مسحلا هب نقحي ناك ىذلا زرألا بشخ تيز

 اهصخرأ ىهو ةثلاثلا ةقيرطلاو « نورطنلاب جلاعي

 ءاشحألا فيظنت ىف صخلتتو « ءارقفلل تناك

 امو تورطنلاب مسحلا جلاعي كلذ دعب مث ةيرشبلا

 نأ اهمهأ ىرخأ ليصافت انل مدقي 6 روديد ) هبتك

 رحبلا نم رصم ىلإ راقلا نوبلجي اوناك نييرصملا

 مهنأل ؛ قوما طينحتل كانه هنوعيبيو « تيملا

 رخأ ةيرطع لباوتب ةداملا هذه اوطلخم م اذإ

 نكع ال مسحلا ناف

 مغرلا ىلسعو 2

 نود ةليوط ةدم ظفحم نأ

 نم لك هركذ ام نأ نم

 هناف ًادج ًارخأتم ءاج ( روديد » و ( تودره»

 نم امهيف ءاج امع رظنلا فرصي لوبقم هتلمح ىف

 ةميدقلا رصم ىف كلذ لك تحرش دقو « طالغأ

 ص عساتلا عزل كو "مه 3 مالا ص.؟ ءزقلا

 ةرينك ليصافت *ىراقلا دجب ثيح 490/4 45197

 نيرشعلاو ةدحاولا ةرسآلا دهع ىف طينحتلا نع

 هد رد 0 ا نأ انه ركذت نأ

 ٍ ى اهعضي ناك اهحلاعيو ىلكلاو بلقلا ادع

 ع اهم لك ناك ةيطغأ اهبلع رمرملا ن ١م نأ وأ

 00 ةيادب قنزكلو « ناسنإ سأر ب رمألا *ىداي

 روح دالوأ لثمت ةيطغألا هذه تناك ةرشع ةنماثلا

 « ىناح »و ناسنإ أر « ىبسمإ) مهو ةعبرألا

 ىوآ نبا نبأ ( فتوماود » و درق شارب

 رمآلا ىهنا دقو . رقص سارب 0 فونسحبق 1و

 اهسر حن تناك ىلا ءاشحألاب ةحلالا ءالؤه دحو نأب

 عبرأ ةيامح تح عض وت تناك اهرودب هذهو أ ةياح تحن عضوت تناك اهرودب هذ

 ( تينا» و( سيتفن ١١و ( سيزا» ىهو تاحمغلآ

 .«(تكلسوو

 . ربقلا ىلإ قوتملا لمح ناك طينحتلا دعبو

 هبحاص ةناكم فالتخاب هتمظع ىفلتخم لافتحاب

 لافتحالاف . طينحتلا قرط تفلتحا انك ةيعاوجالا

 ةبمألا ىف ةياغ ةصاخ ميسارم هل تناك كلملا نفدب

 « ةطسوتملا ةقبطلاو موقلا ةيلع امأ « ةمظعلاو

 ايف هصخلن بيهر دهشم ىف مهنفدب لفتح ناكف

 هطينحتو مسجلا لسغ كعب هي ًادييام وأ ناك : قأي

 ةميخ فرعي ةنابحلا نم بيرق صاخ ؛ ناكم ىف

 نم لمحو بشحلا نم توبات 2 عضوي لسغلا

 نأ ةداعلا ترج دقو « ربقلا ىلإ اذه لسغلا ناكم

 رعولا هقيرط ىف بكوملا ريسي مث لينلا توباتلا ربعي

 نم ةيبرغلا ءارحصلا ىف نوكت ىلا ةنابحلا ىتح

 ىلع قوتملا نفد لثمت ىلا رظانملا انثدحتو « ليثلا

 دحلاو ليثلا رب اينلا ربعل قراوز ةدع نم دبال ناك هنأ

 هيف ناك ىذلا قودنصلاو تيملا توبات لسجل

 رئاس امأ" قولا ليثامت لمحل ىرخأو 34 قاشحلأ

 ىزانجلا عاتملا لمحل تناكف ىرخألا بر اوقلا

 تحف دج



 ءىطاشلا ىلإ توباتلا لصي امدنعو ٠ ىوتملا لهأو

 ناريث ةطاسوب ةرارج ىلع رجب ناك ليثال ىبرغلا

 ناك ةزانحلا ريس ءانثأ قو . ربقلا باب ىتح“

 ليترببو ةيموملا مامأ روخبلا قرح نوموقي ةنهكلا
 قبسي ناكام أابلاغو « ىوتملا ىلع تامحرتلا

 ء(ووم» نومسي نيصقارلا نم ةفئاط توباتلا

 . ةصاخ سبالعب قوتملل ةينيد ةصقرب نوموقي
 بهذملا ىلع ماقت نفدلا ميسارم تناك املو

 امُادسحإ « ناتبدان دهاشي ناك هنإف ىريزوألا

 ءهتخأ سيتفن ىرخألاو ريزوأ جوز سيزإ لثمت
 نم مدقأ دهع ىلإ عجرت ةداعلا هذه نأ عقاولاو

 فوتملا عبتي ناك هنأ كلذ ىلإ فاضي .ريزوأ ةدابع

 . قوتملا توبات ءارو نوبحتني نورخآ نوعيشم
 ةنهكلاو نيكابلل افالخ ىوتحم بكوملا ناكو اذه

 ىلع « ًايرورض مهروضح ناك نيذلا نييزانحلا
 لافحألا نأ عقاولاو . هئاقدصأو ىوتملا ةرسأ

 كاتهف « ربقلا مامأ ماقت تناك ةيقيقحلا ةيزانحلا

 اذهو « نينيعلا حتفو مغلا حتفب لافتحالا ىدؤي ناك

 قوتملا لاثمت ىلع قبطي لصألا ىف ناك لافتحالا

 نع انثدحم دقو « ريهطتلا ةميخ ىف وأ لمعملا ىف

 15+ عجا را ناكملا اذه ريغ ىق كلذ

 « ةميدقلا ةلودلا دهع ىف كلذو« ( دع جدو

 اذه ناك ةئيدحلا ةلودلا دهع ىف نكلو

 خيرات تحرش دقو) « ربقلا مامأ ىرجب لافتحالا

 ةعيدقلا رصم نم عبارلا ءزخلا ىف ةريعشلا هذه

 اذه ىف ىسيئرلا نهاكلا ناكو ( "907 ص

 ىق لثع ناك ىذلا « « محلا نهاكلا وه لافتحالا

 « قوتملا نباو « ريزوأ ١ نب روح دحاو تقو

 نأ هتفيظوو دهفلا دلج نم ًامازح ىدتري ناكو

 ةصاخخ ةل 1, نيئرم ههجو هسمب « ىوتملا ىلإ ديعي
 ديدج نم هئاضعأ لاعتسا « صقمب ةدحاو ةرمو

 ناك ىذلا ماعطلا ىلستي نأ ىوتملا نكمي مث نمو

 لافتحالا ناكو . ةرخآلا ملاع ىف ًايموي هل لمحم

 قالطإو تامحرلا ليترتو نيكابلا ليوع هيحصي
 حبذي ناك ًاريخأو « نابرقلاو روطعلاو روخبلا

 ةرافكلا نآلا اندنع ىمسي ام وهو ربقلا مامأ روث

 ةريعش ىدؤت تناك ةياهنلا ىفو . شعنلا ةحيبذ وأ

 ضرغلا ناكو ( ةيلاحلا راوقلا رسك ) راخفلا رسك
 قوتملا ةدوع مدع نآلا انمايأ ىف مووهفم وه اك ابنم

 لك ىبمتنت نأ دعبو « مهقياضمو ءايحألا تيب ىلإ

 ةرجح ىق توباتلا ىجسي رئاعشلاو ميسارملا هذه

 ىلا ةبرتألاو اصحلاب اهيلإ ةيدؤملا رثبلا ًالمتو نفدلا

 قوتملا كرتي كللذ دعبو « اهسحت نم تفلت دق تناك

 ديدج نم اهايحيس ىتلا ةرخآلا هتايح ىلإ بهذيل
 ىلإ (خا) هحور عفترت تناك امك «ىلفسلا ملاعلا ىف

 . اهم ةدحاو حبصتل موجنلا ملاع

 ىرتلا مدقت ىتلا نيبارقلا

 روصع مدقأ نم ةيملعلا ثوحبلا تلد دل

 فامورلا ىيرغالا ديعلااةيابت قمن جيرأتلا ليقام
 بارشلاو ماعطلاب قوتملا ديوزت نأ ىلع رصم ىف

 ى دقتعي ناك هنأل كلذو ؛ هل رومألا مهأ نم ناك

 هذه نم هب هترسأ رب ناك مث نمو 3 ىرحلأ ةايح

 مارتحاو بح ند هل نونكي اوناكام رهظي ةيحانلا

 ىقوتملا ًايموي نيبارقلا هذه ميدقت نم دبال ناك دقو

 ناك ىرصملا نأ كلذ ببسو ؛ ايندلا ةايحلا ىف امك

 اذإ الإ هربق ىف هيلإ مضني ال ( اك ) هنيرق نأ دقتعي
 نأ ىعبطلا نم ناك دقلو . بارشلاو ماعطلاب دم

 ةداسعلا هذهو. « ربكألا هنبا ةمهملا هذبم موقي

 ىو ةيرصملا دوهعلا مدقأ ىلإ اهقارعأب برضت

 د فر د



 ةروطسأ ىلإ اهلصأ ىف مجرت اهنأ' ىداقتعا

 هدلاوب روح » ىأ نبالا رب انل لثمت .ىلا ريزوأ

 « روح 9 هب ماق ام نإ عقاولا ىف لب « « ريزوأ ١
 ناك امل اسمح ًاحاضيإ الإ نكي مل « ريزوأ » هدلاول

 الاثم حبصأ ىذلا + ريزوأ دهع لبق ثدحي

 ةيناسنإ ىلع لدت ىلا رومألا لك ىف هب ىنتحي

 نبالا نأ ةيرصملا نوتملا ىف دج مث نمو . ةعيفر

 روح هب موقي ناك ىذلا رودلاب موقي ناك ربكألا

 نأ امك : ةيرصملا نوتملا ىف أرقن الثف « هدلاو وحن

 مدق كاذكف ريزوأ هدلاول هئيع برق دق روح

 ش روح نيعب ادحوم ناك ًاناب رق هدلاوأ ل

 نابرقلا ميدقتب ربكألا نبالا مايق ناك دقو

 ريغ « ناسحإلاو ربلا ىف ىلعألا لثملا دعي هدلاول

 ميدقت رودب موقي ىذلا ديحولا نكي مل نبالا نأ

 هدلاول ةيزانحلا نابرقلا

 دقت ى ًايلعف ًاكارتشا كرتشا دق كلملا نأ ىلع

 ىلع رك الو ًادج ميدق دهع ذنم قوملل نابرقلا

 00 دهاوش لدتو .

 *ىدتبت ىلا ةروهشملا تايرقلا ةغيص دوجو نم كالذ
 «تالفل نوعرفلا همدقي نايرق» : ةيلاتلا تاملكلاب

 فرصتملا وه ناك نوعرفلا نأ مهفن مث نمو

 رومأ ف مظعألا

 قوتملا نبا ليبس ىلح ال كالذ نأ ريغ : رصف ْق

 كاك هناف 3 نمو هدلاو وحن هتايجاوي مايقلا نم

 ءىشث لكل كلاملا هفصوب نابرقلا

 ةيأ ىلعو + قوتملاو كلملا نيب ىرورضلا 00

 نأ كلملا ىلع ليحتسي نأ موهفملا نم هفاف ل

 نيذلا هتيعر دارفأ لك ىلع تايرقلا هدرفع عزوبي

 كلذ 3 ىلع لاوحألا دهاوش لدت لب « اوفوت

 هتيشاح لاجر نم ةوظحلا لهأ ىلع ًارصاق كاك

 ىرخأ ةرابعبو : ةليمح رباقم نوكلمب اوناك نيذلا

 ربق لوح مهرباقم اوماقأ نيذلا نيفظوملا رابك

 ةيخم راتلا روصعلا ةيادب ذنم كالملا ناكاملو . كللملا

 دغي ناك هنإف اهدامعو ةيرصملا ةايحلا بطق وه

 هيدؤي نأ ديسلا ىلع ناك

 هسيلإ نوجاتحم امث ًاءزج هطالب لاجر ءاظع ىلع

 ءالؤه انل ركذ دقو اهدادعإو هروبق زيهجت ىف

 مهحنمي ناك ىلا تايللا هروبق شوقن ىف ءاظعلا

 وأ مهصالخإ ىلع ةأفاكم كلذو ؛ ن رعرفلا اهايإ
 ناكام نأ دبالو . هتلالخ اهب اوماق ىلا تامدخلا

 ةماعلا ةدعاقلا وه ةيئانثكسا ةأفاكم ةباثع ىطعي

 كتلوأ نأ ىف عازف الو . طالبلا لاجر ن 7

 ىدل ايندلا ةايحلا ىف ةوظح ؛باحصأ :اوناك نيذلا

 هراوجي ةرخآلا ةايحلا ىف اهب نوعتمتي اوناك كلما

 . ًاضيأ

 ىذلا وهو طينحتلا هلإ نأ سيبوتأ هيطعي ًانابرق
 ىف ًاكرتشم ناك هدحو تاومألا ملاع ىلع رطيسي

 دق ناك هلإلا اذه نأ مولعملا نمو . كلملا ءاطع
 هيلع ناك ةناكملا هذهبو :« تاومألا ديس حبصأ

 نيب ةقالعلا تناك راصتخالاب و « هاياعر ىذغي نأ

 ىذلا بجاولا ءىش لك لبق لمشت ديسلاو مداختا

 : همودخم ةيذغت وهو ؛

 ريخألا نكمي ناك ىباا تامدخلا لباقم ىف كللذو

 « برقملا» تعن ناف مث نمو : هل اهمدقي نأ

 ق وه نإ قوتملا هلمحم ناك ىذلا « هديس نم

 دوسملاو ديسلا نيب ةقالعلا هذه نع ريبعت الإ لصألا

 اهانمح رث ىلا ( وخامإ ١ ةملك ضعبلا مجرت دقو

 اذه نأ ريغ « « موعطملا ١ ةملكي « برمملاب »

 دجن دعب امفو . اهانعم نم اءزج الإ ىدؤيال ىبعملا

 رهظ ٠ دوسي هيهذم دخأ امدنع ريزوأ هلإلا نأ

 مم + سيبونأ

 ىف رهظي نأ هلإ ىأ قح نم حبصأف رمآلا روطت

 . نابرقلا ةغيص

 عم بنحلا انج نابرقلا ةغيص ىف

 ةيرظن وه انه همهف انيلع بجي ام نأ عقاولاو
 صحفن نأ انيلع بجي كلذ لجأ نمو « نابرقلا

 درو اظن



 قوتملل ىدؤت تتناك ىب لأ ةيعقاو !! ةمدقلا ىه ام

 كالذ ءبع نأ ف عارن ال . هءاذغ صخم مغ

 لورد 000 هي ناك

 لافحألا لكب موقي نأ هسيلع 58 وه ذإ

 ناف كللذ ىف لمهأ اذإ نبالا نأ ريغ « ةيزانحلا
 هتايح ىف قوسنلا هدلاو بيصت بقاوعلا مخوأ

 لح داجيإل ةجاحلا ترهظ مث نمو « ةرخآلا
 ماع ى هنم دبال ىذلا هماعط مدقت قوتملل نمضي

 نيبارقلا دعت مل ةظحللا كلت لنمو «؛ ةرخآلا

 لب ©« ىونبلا ربلا رهاظم نم ًارهظم ةيزانحلا
 دينا كايدو ةنهم تحبصأ ىح تروطت

 نأ مهيلع نويزانج ةنهك كللملل ناك ىخيراتلا

 هذه تناك دقو « ةيزانحلا لافحأألا لكب اوموقي
 ءالؤهرارمتسا تمزلتسا اهنأ ةجردل ةريثك ءابعألا

 ضرأ ىف ىكلملا ربقلا راوجي نوشيعب اوناكنيذلا ةنهكلا

 مل ًاصاخ اكلم تحبصأو « كلما مهيلع اهعلخ
 رارمتساب اهلخد تولع اوناكف

 نيذلا 5 ءاظع رباقم شوقن انثدحتو

 نوريسي اوناك مهنأ مهكيلم راوجي نوتفدي اوناك

 اك ًالاغو . مهنابرق رهأ ىف ةقيرطلا سفن ىلع

 مهكالمأن م اءزجنوفقوي ءازفعلا ءالؤه ناك نولوقي
 ؛ ةيدبألا تيب » هيلع قلطي ام وهو ضرغلا اذه
 اذه نأ عقاولاو . ةنهكلا شيعي ناك هلخد نمو

 هذه دج انك اذإو .بسحو ( ةعيض» ىبعي ريبعتلا

 نأل الإ كاذب اف ًاريثك بطا 5 شوقن ىف ةملكلا

 تامدا ميدقت ىف مهست نأ بجي ىفوتملا ةعيض

 نأ دجبن ةميدقلا ةلودلا لالحخخ ىو . هل ةيزانحلا
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 ًاريبك ًاددع نونيعي اوناكام ابلاغ موقلا فارشأ

 ىأ) « نيبارقلا مداخت 0 لك ىعدي ةنهكلا نم

 ةيدأت يف ربكألا نبالا ماقم اوموقيل ( اكلا مداخ

 نأ ىل بيطيو . هتئايصو. ا تامدخلا

 بعشلا ةماعو فارم هلا رب اقم ةنهك نأ انه رك ذأ

 نيخ ا نيرقلا مداخ) :(اك مح ) ىعدي ' ناك

 مداخن )6 رن مح ) ىعدي ناك كالملا ربف نهاك نأ

 مل ىطسولا ةلودلا دهع ىف هنأ ظحاليو . (هلإلا
 فالح ًادحاو ًانهاك الإ هربق ةمدخل قوتملا بصني

 اذهو . ةميدقلا ةلودلا ىف فرعلا هيلع ناكامل

 الإ هتفيظو ثروي نأ هرودقم ىف كن مل نهاكلا
 هدالوأ نم طقف دحاو

 تظفح دقو . ىزانحلا 0 ادفع

 بتكي قوتملا ناكو .

 ةلودلا دهع نم دوقعلا هذه نم ادقع انل مايأل

 ةعطاسقم يكاح نيب ناك دقعلا اذهو ؛ ىطسولا

 هربق ناردج ىلع هشقن « اف زبح » ىمسملا طويسأ

 دعيو ء رخحصلا ىف توحنم ربقلا اذهو « ةيقرشل

 صوصنلا و“ « ىلسولا ةلودلا دهع ىف تحنربق ركأ

 اذه ىف هيلع رثع ام هأ أ نم دعت هناردج ىلع ىل

 ةصاخن طورش ةرشع نع ةرابع ىهو « رصعل

 « ةدح ىلع اهم طرش لكو « هتربقم ىلع هفقوب

 ةريقملا بحاص « اف زبح ) اهيلع دقاعت دقو

 تالافتحالاب هلاوموقي نأل جأل نيفلتخا ةدلبلا ةنهك

 مايألا رك ىلع دبعملا ىف ةصاحللا ةينيدلا

 صلختسن ذإ ؛اهباي ىةديرف دعت ةرشعلا صوصنلا

 ىلا ةيرصملا دايعألاب ةصاخ ةمح' تامولعم 'اهنم

 ةيناثلا ةرسآلا دهع ىف ةيرصم دلب ىف ماقت تن

 ماقت ىلا ةيزانخلا لافحالا كلذكو « ةرشع

 دقو . ةماعلا دايعألاب طابترا اذ ناكو : دارفألل

 نكي مل هلأ طورشلا هذه سرد دعب حضتا

 « افزيح » ريمألل مدقي نأ نود ماعلا لاوط مو

 591" ة4اله والا ؟الا/ ص ا# ءزج ةعيدقلا

 هليصهو ؛

 .( ةرشعلا فقولا طورشل ًايفاو ًاحرش دنت ثيح

 عضت ءىش لك لبق طورشلا هذه نأ ةصالخلاو

 « ةيزانحلا رئاعشلا ىف ىوتملا لاغمت ةيمهأ انمامأ

 ( اك) نيرقلاب ةرشايم ةقالع هل لاثعلا نأل كلذو
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 ىف سيلو « نابرقلا مدقت هيلإو ىوتملا لثمي وهف .
 ايف الإ نيبارقلا هذه ىف كرّتشي نأ قوتملا ةعاطتسا

 من نمو « ًارابن ربقلا نم هجورخن دنع ىأ « دعب

 ىف اهمهفن امكءنابرقلا ةغيص نأ كالذ دعب ىرن
 ىودجال ةبغر نع ربعت ال ىلعسوأا ةلودلا لالخ

 ىذلا م اعلطلا ن م لكأي ( افازيح » نأ كلذو ؛ اهم

 ا ناكو « ىلحما هلالل موي لك مدقي ناك

 ىلا ( طويسأ ) دوبعم (« تاوبو » هلإلا بارحم

 مامأ ؛ افا زبح » ةعطاقملا يكاح ربق ىلإ لمح نأ

 دازي ناك ةبجولا هذهو . ةيموي ةبجو لاثكلا
 ةيخإلا نابرقلاةدايز ةبسنب دايعألا مايأ ىف اهرادقم

 ىلإ بكوم ىف فوتملا لاثمت لمح ناكو اذه

 ريكألا نهاكلا ناك كانهو ةنيدملل ىسيئرلا ديعملا

 ىلا نابرقلا نم هبيصن ةرشابم هل مدقي ىلحمل هلإلل

 ذحعأ ىف قوتملا كارتشا نأ عقاولاو . اهقحتسي

 نييرصملا نيعأ ىف ناك ةيغلإلا نابرقلا نم ببص
 ناكو' اذه « ةيزانحلا رئاعشلا ىف ىسيئرلا رسدنعلا

 ىلحملا هلإلا ديعم ىف هلاثمت عضو قح ربتعي ئرصملا

 ةميظعلا ةلودلا بيراحم دحأ 2 هل راكذت عضو وأ

 ناكام لك نأ ىف عازن الو . اهياع دسحم ةزيم

 ءأماه ىرصملا رظن ىف دعي ةيزانحلا رئاعشلا صخي

 فقولا طورش حوضوب كلذ ىلع نهربي انك
 دج هل فسؤي اممو . ؛ افا زيح ) ةربقم ىف ةرشعلا

 ناك دقف ةقدب عارت مل طورشلا هذه نأ فسألا

 ىف اودبنجا دق اهازغم نومهفي نيذلا نويرصملا

 اورعش امدنع ةيرحسلا قرطلاب اهتيدأت جالع

 نأ كلذو هدلاو عم ىتح ليمحلاب ناسنإلا ناركنب

 ؛ مهروبق ىف اهنوبتكي اوناك ىتلا نابرقلا ةيدأت

 اهليوحت ناك كانه اهولثم ىلا ةمعطألا كلذكو

 ماعطإ لجأل ةيرحسلا قرطلاب ةيقيقح ءايشأ ىلإ

 ةصاخ ةير ةغيص اهبلع ت تأرق ام اذاف « قوتملا

 .قوتملا اهب عتمتي ةيقيقح نسهر الط لإ كيلا

 هسفن ماعطإ ىف ًنايحأ اجلي ىرصملا ناك دقو

 ىتاشوقتلاو . هربقب ةراملا مرك ىلإ اهيلع م محربلاو

 0 قوتملا اهيف وعدي رباقملا ىلع ةنودم اهدجن

 ةيفاك تناك هربق ىلع ةشوقنملا نابرقلا ةغيص ةوالتل

 هرجهو هدحج ىذلا قوتملل تالوكألا ميدقتل

 . ءايحألا هتنهكو هبراقأ

 سأيلا ىرصملا سفن ىف ةروجهملاو ةبرخلا روبقلا

 ةايحلاب عتملا ىلإ سانلا اعدو : ةرخالا ةايحلا نم

 ةايح نامغب كلسفن لغشت الو ةايحلاب عتمم ١ لوقيف

 ؟ضرألا ىلع هارن ىذلا اف « ابنم دكأتتال ةرخآ

 رظنم كرح دقو اذه

 نم هسفن همحأ ىحمب ام ًاريثكو تيملا ىسن دقل

 الو . « بصتخم رخآ هلحم لحيو « ىزانحلا هرثأ

 . (« بتح تمآ » ريزولا ربق نم كلذ ىلع لدأ

 ىلع نم عزنو ًاثيدح ةراقس ىف هنع فشك ىذلا

 بن » ىعدي رخآ ريزو هلحم لحو همها هناردج

 هرهظأ ىذلا ماههالا ناف كلذ لك عمو . « رحواك

 دعي - مهرخافم نم وهو مهاتوم و نويرصملا
 تدادزا دقو اب مهقلعت ىلع اونهرب دق ةفطاع

 <« ريزوأ ةروطسأ نم ريثأتب تمن ةفطاعلا هذه

 ةعرسب ىغط ةيناسنإلا ةفطاعلا هذه نايسن نكلو

 عمو « نفدلا ميسارم ىطختي ىرصملا ماها دعي ملو

 نم ةيلك حم مل نييرصملا ىوملا ىركذ ناف كلذ

 ةيسانملا هذبب ركذن نأ انتوفي الو . سانلا ةركاذ

 نومسي اوناك نييرصملا نإ : ىلقصلا روديد لوق

 خرؤملا نأ عقاولاو . «ةيدبأ نكاسم» مهرباسقم

 ؟ نييرصملا ءارآ نم ةنيب ىلع ناك اذه

 نأ نوبح اوناك ةقيقحلا ىف نييرصملا نأل كلذو
 ىبيرغإلا

 ىدبألا مهناكمىلإ اوبهذ مهن] مهاتوم نع اولوقي

 00 دبألا مهتيدم ىلإ وأ مهريق ىلإ ىأ

 ىلا ةيدبألا هذه نأ اومهف مهنأ رهاظلاو .مهتنابج

 مسا ير تس



 مل حنمت نأ نكعال ًامات ًاقلعت اهب نيقلعتم اوناك

 ةحرضأ تحئب وأ رجحلاب ةبلص نابم ةماقإب الإ

 + ةقئاف ةيانعب د ممايح ءانثأ مهسفنأل رخصلا ىف

 . ناسنإلاك ليمحلا ناركن اهرودقم ىف نكي ملو

 ظفح ىف روبقلا هذه ىلإ عجري لضفلا نأ عقاولاو
 تامولعم انيلإ تاص و نيذلا دارفألا كائلوأ ءامسأ

 انل اوشاع دق كالذي مهو 3 مهشوقن نم مهنع

 . ىرخأ ةرم مهلامعأ نع انيلإ اوثدحتو

 ةميدقلا اهدوهع لك ىف ةيرصملا دالبلل ةيمسرلا ةنايدلا ىف ةماع ةرظن

 بعشلا رظن ىف ةيرصملا ةموكسحلا نكت مل

 ناسنإلا هعربسشا ماظل ىرصملا

 هبعسشل هللا اهبهو ةبه تناك لب ٠ ىسايس روطت

 نم ًاءزج نوكت تلظو ايندلا قلخ دنع تسسأ

 دقف . ىتوعرفلا خيراتلا ةيابن ىبح ىملاعلا ماظنلا

 مامزي ذخأ

 ةجينن ءاج هنأوأ ؛

 رشبلا قوف ًافولع ريتعي نوعرفلا ناك

 تنمأ ىلا ىربكلا ةمعنلا هذهو ناسنإلا ىنب مكح

 تناك نكلو : ةفدصلا ةديلو نككت مل ةمآلا ةداعس

 ( مهفن مث نمو : لبق نم عضو ىلإ ميمصت بسح

 كلذو « ايندلا مدقك اعدق ناك ةيكلملا ماظن نأ

 كلمملا ةفيظو دلقت دق « عر » ملاعلل هسفن قلاخلا نأل

 عقاولاو . هتقيلخ نوعرفلا ناكو ىلاعلا قلخ موي ىف

 « هدي ىف تناك رصم ىف رومألا ديلاقم لك نأ

 ةوربلاو ةوقلاو اهلك ةطلسلا ردصم ناك هنأل كلذو

 ىلع رطيسي دبتسم مكاح د رجم نوعرفلا نكي ملو

 هقحب مكحي ناك لب « مهتدارإ نم نم مغرل رلا ىلع مو

 نأ 13 كللذ ىلعو : : ةملكلا ىناعم لكب ىهلإلا

 ةبيرغ ربتعت ةيساسألا نييرصملا ةركف نأ مهفن

 ببسلاو : درفلا مكحو ةيكلملل ةبسنلاب انراكفأ نع
 «ء ةملأ نوربتعي اوناك كولملا نأ ىلإ عجري كللذ ىف

 الإ نرقيال ةيفإلا ةيكلملا بهذم ناف مث نمو

 و5

 ماظن نأ ظحلن اننأ ىف ببسلا وه اذهو ةيئيد ةديقعب

 نكممي ىذلا ديحولا عونلا وه ناك رصم ىف ةيكلملا

 ىذلا عمتجا ماظن ناكهنأل نييرصملا دنع هروصت

 عم ماجسنالا مامت ًامجسنم ناكو لزألا ذنم ررق

 ماظنلا صحف دعب هنأ عقاولاو . ةيرصملا ةيلقعلا

 ةيخ راتلا روصعلا ف رصم ىف ىبايسلاو ىداصتقالا

 0 ةيلع لك نأ ان 7

 0 ةموكح ا 556 قلنا يللا ماا

 «لاوحألال اك ىف امامت هتيصخش انيديأ نم تتلفأ دق

 « ريطاسألا ةرئادنمض هنأ رهظي ناك هتايح ىف ىتحو

 أ ىف عازن الو . قئاقحلا ةرئاد نمض ناك اك

 نم ًاءزج رصم ىف ىعاّمجالا ماظنلا ناكو

 ةيتوهاللا ءارالا لك تعمأ دقو . ىملاعلا ماظنلا

 تناك ىرصملا عمتجلا روح دعت ىلا ةيكلملا نأ ىلع

 دنع تلخدأ دق اهنأو ةقيلخلل ىبصألا ماظنال ةعبات

 بهاذملا لك ىف دئاسلا ىأرلا ناك دقو : راعلاو واح

 وه هنأو « رصم قلاخ وه سمشلا هلإ نأ ةينيدلا

 تفلتخا نإو رصم مكح كللم لوأ ىمسي ىذلا

 نييرصملا نكلو «

 ةوق ناك سمش ,سمشلا هلإ نأ ملعلا مات نوملعي اوناك

 + هلست نء نيرخآ ةهلال اهكح ثرو هنأو ةيح

 كالذ قع لأ ضعب ءارآلا

 0-0 روح بيصن نم تناك رخألا ىف اهنأو

 ىلع كالملا حبصأ 9 نمو « نوعرف لك صمقتي

 ةهلالا ءالؤهو نيرخالا ةىلالا عم ةاواسملا مدق

 قلاخلا نإ انلق اذإو . لوألا قلاخلا دالوأ اوناك

 «توتفت ١ و «وش» نيلإلا « الوأ دجوأ دق

 نيذه نأو « دوجولا ملاع ىف ( ةبوطرلاو ءاوحملا )

 دس ل سس



 ضرألا) :«تون »و «بجو ابجنأ اههرودب نيملإلا

 ىوقلا نإ لئاقلا ىأرلا حضوي كلذ ناف ( ءامسلاو

 ىف ةسوملم ةروصب تلثمت دق قلاخلا ىف ةنماكلا

 ةرئادى هناطلسي موقي اهنم لك ناك ةزيمم ةحآ ةئيه

 ةيكلملا ناف كللذ رارغ ىلعو « هب ةصاخلا هذوفنت

 هلإلا اهتسرامب فلك دق قلاخلا اهسرامب ناك ىلا

 ةغيسصلا نع ريع دقو . نوعرفلا صمقتي ىذلا

 ا امدنع 00 هروهظ 3 3 فإو ( ىلزألا

 كالذو « هقلخ دق ناك ام مك اا 3

 ل أدب ( عر٠ نأ ىنعي

 لا ف

 + ةيكلم ناك ملاعلا لك نأ مهفن مث نمو

 5 هذهو . رصمل كلم لوأ ناك ايندلا كلم

 املأ ريغ : نوعرفلا هتفيلخو هنبال تلقتنا دق

 نوعرف مكح لازي الو ًائيش دقفت مل لاقتنالا اذبب

 نوتملا نأ دج ذإ : هعادبإ نم رصنع ىلع ىوتحم

 . ©« عر» تافصب وعرف فصوب ةئيلم ةيرصملا

 ءاج دق عر هلإلا نأ مارهألا نوتم نم ملعن نحنف

 دعب كلذو ؛ قلاخلا ناكم وهو ء ىلزألا لتلا نم

 ىضوفلا ناكم ىف ( تعام ) ماظنلا عضو نأ

 نوتمىف ىبعت ©« تعام » ةملكلا هذهو ( سويك )

 عئارش بابسأ ىف كرتشت ةركف اهنكلو ةلادعلا ةريثك

 ةلادعلا ىهف قالخألا ماع اهيف كرتشي اك «نوكلا

 ماظن كلذك اهنكلو عمتجملل ىلإ ماظن اهفصوب

 نءو « ةقيلخلا ءدب دنع تعضو اك« ةعيبطا ىلإ

 نوعرفلا اهزجنأ ىتلا ةميظعلا لامعألا نأ دجن مث

 لمع ابب فصو ىلا ظافلألا سفنب تفصو دق

 الثم « نومآ خنع توت » انيلع صق دقف « عر »

 هدايعل اهلمع ىلا تاحالصإلا ىهو همكح لامعأ

 هتلالج ا لوقي ذإ؛ نوتانخأ رصع دعب نومآ

 3 نيضرألا نم ( بذكلا وأ) ىضوفلا ىصقأ

 ىف ةيناث ديعأ دق ( ىحلا ) ماظنلاف كلذ ىلعو

 ةنعل ( بذكلا) ىضذوفلا لعج دقو « هناكم

 ءدب دنع ىأ ) لوألا | قفل ا! ىف تناك امك« ضرألا

 ىلع ريسي ناك كلملا نأ مهفن كلذ نمو ( ةقيلحلا

 قلخ امدنع ( عر٠ هعضو ىذلا « تعام » ماظن

 ىق ىو تعام » ةملكو ايندلا

 ىهف : ةيعامجاو ةيقلخ

 ا و ا لدعلا ىهو ؛ عمتجا

 ةقيقد ىناعم اهتايط

 هيلع ريسي ىذلا ماظنأا

 رييسل يللا

 لعفي ناك اك ءهيعش ركح ى نوعرفلا هيده لع

 مكحلا ىرصملا بعشلا لبق مث نمو . هدلاو عر

 53 هريغ نم لضفأ مكح ماظن هقصوبي ذل ىكلملا

 كلذ ىلعو « ملاعلل قلاحملا هلإلا عضو نم هنأل لب

 ىف قملا نوعرفلل نكي لو لداع هنأل هل اوعضخ

 ماظن ىلع ًاجراخ دعي هناف هنع داح اذإذ هرييغت

 لوأ نم رصم كولم ترمتسا دقو « قلخلا قلاخ

 بسح نوريسي ةسداسلا ةرسألا ةياسهبن ىوح انيم

 جرخ اهعئاعت نع اوداح املو 3

 ةيعامجا ةروث لوأ تناك مث ن نمو « بعشلا مييبلع

 ( تعام » ميلاعت

 تامز لأ نمع ثنرق ة نمرثك [ترمتسا رشب د ف

 ىأ ( تعام » نوناق داع نأ لإ

 . ىطسولا ةلودلا كولم دي ىلع
 ةفقلطملا ةلادعلا

 اهاتفرعو كلملا ةناكم انثم نأ دعب نآلاو

 ىرصللا توهالل ةبسنلاب
 ؟ ةلودلا ةنايد روطت

 ةيمسرلا ةنايدلا كللذب دصقأو « ىنوعرفلا | مكحلا

 عبتتت نأ انيلع بجيب ؛
 ةيابن ىتح ةيخئراتلا روصعلا ىف

 نم رصع لك ف ةلودلا اسسبب نيدت تناك

0 

 دالبلا ديحوت دنع ةلودلل ماع هلإ لوأ ناك

 ديب الالاو انج



 عقاولاو ..ماع هجوب « روخ » هلإلا وه انيم دي ىلع

 نييرصملا نأ نيمختلاو سدخحلا باب نم سيل هنأ
 قبس ىذلا رصعلا نومسي اوناك ىتيراتلا دهعلا ف
 1 روح مادخ » رصع انيم دي ىلع داليلا ديحوت

 هلإب ًادحوم تاك( روحو نأ كللذك ماعنو اذه

 . ؛ ىحلآ روح عر ١ مساج دبعي ناكو ؛ سمشلا
 « رو>١ رهظ دق ىيطلا رصعلا ةيادب ذئمو اذه

 ةرسألا ةياهن زيم دقو « ةلودلل ىعسرلا هلإلا هفصوب

 كلملا نأ ىلإ اهببس عجري ةينيد ةريغصةروثي ةيناثلا
 ةمصاعكرت«ةيناثلا ةرسألا كولم دحأ «نسإرب »

 ةينيطلا ةرسألا دهم ةبارعلا ىلإ داعو ؛ فنم هكلم

 ىروحلا هبقل ريغ لب + كلذب فتكي مل هنأ ريغ
 هتلودلو هترسأل اه ذْختا هنأ ىأ «تس هلإلا مساب
 هلإ «؛تس» وهو رو هل ًاودع ناك ىذلا هلإلا

 ميظعلا ريثأتلا رادقم مهفن مث نمو « ىلبقلا هجولا

 ىرنو . ةيمحرلا ةنايدلا ىلع ةسايسلل ناك ىذلا
 ةرسألا كومه رخآ ىومخسعخ كلملا نأ كلذ دعب

 نييداعتملا نيطإلا عمجف طسو لمعب ماق دق ةينانلا

 نأ انه هتظحالم ردحجب اميءهتلودل نيطإ اهذختاو

  ةسايسلا ىلإ هبيس عجري ىذلا جاودزالا اذه

 - ىرصملا خيراتلا ىف هباب ىف ًاديرف المع دعي وه
 ةفلاثلا ةرسألا ةيادب ذنم ذإ « اليوط ثكمي مل

 . هدرفع ةلودلا هلإ وه هدحو روح حبصأ

 ةسماخلاةرسألا ىحةعدقلا ةلودلا ةيادب ذنمو

 كولم رقم ناك ( م .ق ؟977  ؟ا//8 ىلاوح)

 ىطعأ دقو . ديدج نم « فنم ١ ىف ةرسألا هذه
 ملا هلإلا وهو « « حاتب » هلإلا رايتخالا اذه

 لاوحألا دهاوش لدتو « ةزانمت ةيمهأ ةئيدملا هذه

 كدنم ًاماه ًارود بعل دق ناك هلإلا اذه نأ ىلع

 «اكيش» ةحول ىلع ءاج ام انقدص اذإ اذه ؛ ىيطلا

 كلم لوأ انيم كلملا دهع ىلإ اهدهع عجري ىلا
 - روصع لك ىف هلإلا اذه لتحا دقو . رصمل

 برقت + ةقومر» ةثاكم ةملالا ةعامخ نيب. خيراتلا 0
 نومآو :عر نيغإلا نم لك اهلتحا ىلا ةناكملا نم

 ةقرو ىف لاحلا ىه اك ءريثك امهب نرق دقو

 (10 ءزخلا ةمدقلا رصم عجار ) سيراه

 ةيئيد ةروث تثدح ةسماحلا ةرمألا ةيادب قو

 كلملا وه ةرسألا هذه سسؤمو «ةئهكلا اهب ماق

 دقو . ىكلم عرف نم نكي ملو « فاكرسوأ »

 سواكتنخ هجتوز ةطاسوب ثلملا شرع ىلع ىلوتسا

 نم لاقي اك هرودب وهو

 ةنهربلل اذه هلصأ ىنكيو « سم نيع ةنهك ةرسأ
 « سمشلا بهذمل هينافت نم هنع فرع ام ىلع

 0 عرواكتم ١ ةنبا

 رصعلا ىلإ لاوقألا ضعب بسح ىلع عجري يذلا
 بسح ىلع كلذ لبق ام ىلإ عجري هنإ لب « ىنيطلا
 كري مل ىبسمشلا بهذملا نأ مقاولاو 3 رخآ يأر

 هزكرم نع ام ةدمل ىل# دق عر نكلو « ةيلك طق

 ىلإ لضفلا عجريو : ةلودلل ىلعألا هلإلا هفصوب

 ةيلاعلا ةيلصألا هتناكم هلالتحا ىف فاكرسوأ كلل

 لوأ نم هدعب اوتأ نيذلا كواملا نأ دجن كلذ دعبو

 ًايمتنر مهسفنأ اونلعأ دق « عراك رارفن » كللمل

 مادصخ نوصلختا كولملا ءالؤدو . عر دالوأ

 طمن ىلع دباعم مههخإل ًاعركت اوماقأ دق ٠ سمشأ

 سيلوبويله بارحم نم ةرشابم ةذوخأم : صاخ
 ةيولوألا اوطعأ دقو « دعب يرئس امك « ىلزأل
 ىلا مارهألا نوتم ىهو « ةميدقلا ةيسمشلا نوتملل

 كلملا ركح ذنم مروبق ناردج ىلع اهرفحب اورمأ

 هذهل ناك دقو . ةرسألا هذه كولم رمخآ ( سانو »
 ثدح يذلا روطتلا ىف لئاه رثأ ةيسمشلا ةروثلا

 ةيئاهن ةروصب تتبث اهنأ ذإ ةيرصحلا ةنايدلل دعب امف
 ليو# ىف ىسيئرلا ببسلا تناكاه « عر » ةدايس

 اك« ةيسمش ةجلا ىلإ نييرصملا ةحلالا ةعامج نم ضعب

 اا جور د



 ىمسر هر كاس وكر حا يش اشو
 بالقنالا اذه دهع ىف ىيقحلا ىبعملاب ةموكحلا
 كانه نكي ملذإ ؛ ةميدقلا ةلودلا طوقس الت يذلا

 ىلع « اهضرعو دالبلا لوط ىف ةرقتسم ةموكح

 تاعطاقملا ةملا نم هلإ لك نأ وه ثدح ام ن

 عم ن كلو © ميدقلا هذوفنب هتعطاقم ىف رهظي ذخ

 «وتنم) و ( نيم» هلإلا نم لك بعل دق كلذ

 طفق ىأ بونحلا ىف 18 يوقأ ىف ًاماه ًارود

 3 ا

 ةرسألا كولم ىلوت دنع امذوأ ىفتحنا دقو . تنمرأو

 امهذوفن نكلو « دالبلا ىف مكحلا ديلاقم ةيناثلا

 ةيببطلا ةلودلا لالخ ىف هرثأ رمتسا كلذ عم

 لالتحاب اهدهع زيمتيف ىطسولا ةلودلا امأ . لوألا

 دقو . ةيمسرلا ةنايدلا ىف ىلوألا ةناكملا نومك

 ةهلالا نمض ناك نومآ هلإلا نأ لبق نم انركذ

 ىف اودبع نيذلا نييلزألا ةيناعلا

 اهلجأ نم ىلا لاوحأألا فسأ لكب فرعنال اننأ

 كشال ىذلا رمألا نكلو : ةبيط ىلإ هتدابع تلقن

 رصعلا لئاوأ ىف ةبيط ميلقإ ىف دبعم هل ناك هنأ هيف

 اب فرتعا دق هتدابع نأو + لوألا طسوتملا

 نأ دعبي الو « ةرشع ةيداحلا ةرسألل لوألا كولملا

 نأ لبق طفق ىف دبعي ناك نومآ هلإلا نوكي

 نومآ رهاظم دحأ نأ عقاولا ذإ « ةبيط ىف نطوتسي

 اذهو « « طفق ١ بر نيم هلإلا وه رصقألا هلإ

 ونفع ءاج دق نوكي نأ نكمي ال امهنيب هباشتلا

 دهع ىف نومآ هلإلا ناف لاح ةيأ ىلعو . رطاخلا

 ةبيط ىف هناكم ذْختا دق ناك ةرشع ةيداحلا ةرسألا

 ء هل نيلاوملا نم ةفئاط هلوح فتلي ناك ثيح

 ىعدت ةميظع ةيصخش ءالؤه نيب نم ناك دقو

 ىف ريزو ةفيظو لغشب ناك يذلا « تاحمنمأ »
 لدي تاحمنمأ مساو . تاحموتنم كلملا دهع رخآ

 ( ةمدقملا ف نومآ) ىلزألا نومآ هلإلاب هلاصتا ىلع

 ها ع

 نظ دق ىذلا نومك

2 
 ريع © نيو شالا

 ىلإ هلصأ عجري نومآ مت دوعص نأ رهاظلاو
 هلإلا اذهل تاحمنمأ ةرسأ هترهظأ يذلا ءالولا

 ىلا ةسايسلا فدص نأ عقاولاو .ركذلا رومغملا

 تلعج دق تاحمتمأ حومط كلش يأ نود اهأيه

 « ةرشع ةيناثلا ةرسألل سسؤملا ةيصخشلا هذه نم

 هلإلا سني ل كللملا شرع ىلوت امل هناف كلذ ىلعو

 هيلوت ىف هحاجلب هل نيدم هنأ

 ةلزم ىلإ هعفر كلذ لجأ نمو ؛ كاملا شرع

 برحلا هلإ ( وتنم » ةدابع نأ ىلع ؛ ىلعألا هلإلا

 هنودجع ىطسولا ةلودلا كولم ناكدقف « لمبع ل

 تلك ىتلا ىلوألا

 ةبيط ىف دبعي ( ن

 ةناكملا ذخأي مل هنأ ريغ « ًايغر

 )نش نومآ 1 لإ

 0 لا هلإ مسا جامدت ١ ناكو )1 عر ر نومآ , مسأب

 يس هدا ىحأأي زؤر 0 رمأ همتاب

 4 ىبسيئرلا ةديعم ميقأ

 تاحو ىتخا م 0 ةلودلا كبعم اياقب صعب

 نآلا ةفورعملا ةمخفل 0 ةلودلا ىئابم هلع

 5 ثلاثلا سمأ هماق

 و ومأ ) ناك دقو .

 دجوي 0 زوال اسيحس رصقألا ف

 أ ىلا رصقألا كبعع

 طسوتملا دهعلا نأ ىطسولا ةلودلا طوقس دعبو
 اذه لالخ ىو (م .ق 158٠١ - 1المه) ىناثلا

 اهيلع ىلاوت دق ذإ + ةيساق نحت رصع ترم دهعلا

 نم ةرشع ةيناثلا 00 5 3 كوام ةدع
 ىلاوح س يما نع ءاج نأ ىلإ « دالبلا لهأ

 اولطظفح دق مب 0 م. 1

 وزغب اهدقف ىبل | ةلودلا هلإ هفصوي هتناكم نودآل

 هلم لح ىذلا هلإلا ناك دقو . دالبلل سوسكمملا

 هيف اوطح ىذلا ناكملا ىف هودجو ىذلا هلإلا وه

 « تس و وه هلإلا اذهو « رمألا *ىداب ىف مللاحر

 ةعطاقم ق ) اتلدلا ىرشلا لاهشلا ىف دبعي ناك ىذلا

 ةرسألا ذنم كانه دج ناك دقو ( تيروتنس

 ءآحق ًايرصم ًاخإ مهملإ ناك دقف مث نمو «ةعبارلا

 ةرافملا !5 -م



 « بشر هلإلاو « لعب » هلإلاب دعب امذ دحو دقو

 ةفاضإلاب اذه « نيتيماس نيتليبق نم ناإ امهو

 هيف كشال امو . ىتيللا بشت هلإلاب هودحو مهنأ ىلإ
 ناك ةلودلا ًافإ تس هلالل سوسكملا بيصنت نأ

 امدنع ةصاخن و « ملل ًايدحت نيبرصملا رظن ىف دعي

 . بوبحما مههلإ ريزوأ لتاق هنأ ملعن

 ذوفن هيف نكي مل ىذلا ىلبقلا هجولا ىف امأ

 « ةيبيط ةرسأ تكح دقف « ايظع سوسكمل

 هذه تف دقو. ةؤتا ةداكل ةلاوه تقيدقو

 نوهركي اوناك نيذلا نيرخآلا كولملا راغص ةرسأل

 درط نم رمألا ةياهن ىف اونكمتو ؛ سوسكم لا

 . م.ق 198٠١ ماع ىلاوح دالبلا نم نيبصتخا
 نم مهدرطو سوسكسملا ىلع بلغتلل ناك دقو

 تبث نأ اهجئاتن نم ناكو ؛ ةميظع حرف ةنر دالبل

 ةجردب هترهشو هناطلس دادزاو (« نومآ ١ شرع

 ريرحنو نييرصملا راصتنا هيلإ بسن دق ذِإ « ةلئاه

 . ىنجألا بصاغلا نم مهدالب

 نومآ حبصأ ةرشع ةنماثلا ةرسألا لالخ ىو

 . (م.ق 100 هم ًايلاعأفل

 ساسألا ناك سوسكملا درط نآأل كلذو

 ةمخف ةيروطاربمإ رصمل لعج ىذلا حتفلا ةسايسل
 نيب ىلوألا ةناكملا ىف اهعضو امه فارطألا ةيمارتم

 . تاكلتمملاو ةوقلا ثيحنم « ميدقلا قرشلالود

 عزانم ىأ نود تحبصأ دقرصم تناك قح

 « ةيجراخلا ةسايسلا ىف دهعلا اذه ىف ملاعلا ةديس

 ةميظع ةدئاف دافأ يذلا وه نومآ هلإلا ناك دقو
 ةنعارفلا رصان يذلا وه ناك دقف « اهناراصتنا نم

 مئاتغ ىف دسألا بيصن هل ناك كلذبو مهب ورح ىف

 ىتلا ةيزخللا نم ريبك ءزجي مهسأ اك « بورحلا
 مث نمو ءاهرمأ ىلع ةبولغملا دالبلا ىلع ضرفت تناك

 اذهو ةعرسب دادزت ةيويندلا نومآ تاكلتمم تذحأ

 ةرادإ مهدي ىف ناكنيذلا ةنهكلاحلاصل ناك عازنالب

 ربك آلا نهاكلاحبصأ ىبحن مز ليوط ضحي موهلخد
 مل ذإ « كلملا دعب ةلودلا ىف ةيصخش ظعأ نومال

 دتما لب ؛ نيدلا رومأ ىلع ًاروصقم هذوفن نكي

 ىلإ اهيظع هذوفن لظو « ةيسايسلا دالبلا رومأ ىلإ

 مىرحم ىف ريغب ذحأ يذلا ىناثلا بتحنمأ كوت نأ

 ىلع رصم ناطلس دم لواحي ملف « ةلودلا ةسايس

 ةملاسملاو ةنداهملا ةسايس ذختي نأ دارأو ىرخأ دالب

 ناكو « هتاكلتمم ةعقر ىف ىدم ىصقأ غلب نأ دعب

 ميدقلا هودع عم ةدهاعم دمع هنأ هب ماق لمع لوأ

 تريفغت كلذكو « ( نيرهلا نيب ) ىتملا كلم
 الإ رمألا *ىداب ىف ناك دقف « نومآ هلإلا ةفص

 ةفصب هسفن غيصي ذخأ دعب ايف هنكلو « ًايراخم

 مث نمو « ةياك عر هلإلاب جزتمبو ةضحم ةيويند
 كلذ ىلع لدأ الو . « عر نومآ» ىمسي حبصأ

 دهعلا اذه ىلإ اهخيرات عجري ىتلا ديشانألا نأ نم
 ىف هتنهك ىلاغ دقو « ةعزّلا ةيسمش اهلك تناك

 ةميظعلا عر لامعأ لك هيلإ اوبسن مينأ ىبح كلذ

 ةعيبط ناف « ةشهدلا ىلإ وعدي ام كلذ ىف سيلو

 يرصملا بعشلا هفقي ناك ىذلا ىلودلا فقوملا

 نأ رصمل دبال ناكذإ + كلذ ىلإ وعدي ناك ذقن 5

 « عسوأ ةرظن ملاعلا ىلإ رظنتو اهلزع نم جرخت
 ميددقلا ماعلا مأ لكاهدبعي ىلا سمشلا تناك دقف

 ةيويسألا مألا نم اهرواج امب رصم طابترال اليبس

 )ب 8 نومآ ١ ريكألا دالبلا دوبعم سصمقتت اهقصوي

 5 ( خلا 5 ص ءزج ةمعيدقلا رصم عجار )

 ىف نيميظع هذوفنو نومآ ةدابع تلظ دقو

 دهع ىف ليم رهظ نأ ىلإ ؛ ةيروطاربمإلا ءاحنأ لك
 6« عر » هلإلا ةدابع ىلإ ةدوعلا ىلإ عيارلا سمتحن

 دحب نأ دارأ هنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه « ىىلاعلا هلإلا
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 نورطيسي اوحبصأ نيذلا نومآ ةنهك ناطلس نم

 . ةيروطاربمإلا قفارم نم ظعألا ءزمللا ىلع

 هئدحأ ىذلا ىييدلا بالقنالا نأ عقاولاو

 تأي مل (دعب ايف نوتانخأ ) عبارلا بتحنمأ كللملا

 نالعاي تبنا لحارم ىلع ءاج لب « ةدحاو ةعفد

 ةوقلا ىف لثمت هريغال دحاو هلإ ةدابع نوتانخأ

 مث نمو :؛ « نوت1 ١ سمشلا صرق ءارو ةنماكلا

 عقاولاو . ةملالا نم هريغو نومآ ةدابع ىلع ىضق

 لويم ودبت تأدب عبارلا سمتحت دهع ذنم هنأ

 هتروص ريغ ةديدج ةروص ق سمشلا هلإ

 بسح ىلع هنيعب الكش ذختتتناكى بلا « ةيديلقتلا

 ا ةيناسنإ ةئيه قل اثمتت تناك اهلكو لاوحألا

 ةروصلا امأ « بسحو ناسنإ ةروصبو ناويح
 بسحو سمشلا ص رق ةئيه 0 تناكف ةديدحلا

 204 نوتآ)

 ثلاثلا بتحنمأ دهع ىف ًائيشف ايش ومنت ةروصلا

 ىذأب نومآ ةدابع ساسم نود نكلو ال نكلو «

 عر ةدابع ةركف ترمتخا عبارلا بتحنمأ ءاج

 هذبب سمشلا ةدابع تذمخأ دق

 ةيروطاربمالاهلإ نوكي نأ ىلع « ةديدحلا هتروص ىف

 2 عر نومآ ةنهك نيبو هندي ماصحملا ماق 9 نمو

 لك نم همسا طشكو نومآ ةدابع وم ىلإ ىدأ امث
 ان 0 إلا ءاحنأ ىف ةيرصملا راثآلا

 دقو . ةهلآ ةملك ةصاخمو نيرخألا ةفثلا لك ر ,اثأ

 ىعشو نونآ ةملك ىلع ىوتحم ىذلا همسا كلملا ريغ

 مسالا اذهو +« ( ىضا رذوتآ يأ) نوتانخأ هسفن

 ء (ىضار نومآ) ميدقلا مسالل ةمجرت وه ديدحلا
 ناك امث ,غرلا ىلع ةبيط نوتانخأ كاملا رجه دقو
 ديلاقتلا لغلغت دجو امدنع ةبمألاو ةدايسلا نم امل

 ماقأو « ًادج ةميظع ةجردب ةميدقلا ةيتوهاللا

 نآلا فورعملا ناكملا ىف ةديدج ةرضاح هسفنل

 نوتانخأ اهامسو ( يولم نم برقلاب ) ةنراعلا لتب
 اذبب ىرخأ ةنيدم سسأ امك « (نونآ قفأ ىأ)

 هنأ كلذك لسمتحملا نمو « ةبونلا دالب ىف مسالا

 ى نوت ؟ ناطلس دم كلذبو « ايسآ ىف ةثلاث سسأ

 ديش هنأ ىلإ ةفاضإلاب اذه « ةيروطاربمإلا يم

 م و . اهبضرعو دالبلا لوط ىف نوتال دباعم

 طالبلا لاجر نم يوق بزح مايق نود ًاعبط كلذ

 ةنهكلا كلئلوأ ةضهانم نم نوتانخإ هب نكمت ىكلملا

 . نومآ ةنهك ةصاخنو ء نيذوبنملا

 كلا بهذملا رشن ىف ًادهاج لمعو برحلا

 اذصه امن دقو

 خيرات ف 0006 مأ نم كعب نأ عصب ىلا

 هفارشأل كلملا اذه تحن دق ةو:ميدقلا قرشلا كلذ

 روبقلا ىهو « ةنراعلا لت ىف هربق راوجم ًاروبق
 نوعرفلا اذه ميلاعت نع ريثكلا اهنم انفرع ىلا

 سمشلا هلإ حدم ىف ديشانأ ىلع ىوتحتو ؛ ميظعلا

 لقألا ىلع اندمت ميلاعتلا هذهو : لدابتلاب كلملاو

 أشلا كلملا هيف دهاشت ىذلا ركفلا ملاع نع ةحملب

 نيلواحم 3 ءامسلا و مهنيعأ نيعفار 3 هعابتأو

 يدبألا ام ا ُْق ةيذ نا تالا لاحم ك هلأ ردإ كلذي

 مل ىل لآ ةيحإلا ىو هل ةياس الو هل كيال ىذلا

 نيب دتما لب « ل اينلا ىداو ىف ابناطلس رصحني

 لوأ وه اذه ناك لهف . هلك ملاعلا فق رشبلا عيب

 5 شو
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 ن* محر نإف نوتانحا د وم نم يغرلا ىلعو
 4 هسرغ ا مل هرشنب نيمئاقل

 ىلا تاسوسحملا ةدابع هلهأ دوعت

 بعش سوفن ق

 بهذم اهم الخ

 ةروص ةروض نوتآ نكي ملذإ ؛ 0

 ىلدتي سمشلا صرق ةروص درحم ناك لب + ناسنإ
 ةفاضإلاب اذه « دالبلل ميمعلا ريجلا لمح 1 2

 ىف اذف ناك مظعلا ركفملا اذه نوتانخأ نأ ىل

 هبحن ىبضق امل هاف كلذلو ؛ هتادقتعمو هراكفأ

 نمو « هتركفب ًامامت عبشت نم هئارو نم رَبي مل

 اوناك نيذلا « نومآ» عابتأ ةيناث رهظ كلذ لجأ

 ع



 مهتارو نمو « مهئاطلس ةداعإ ىلإ نوعسي نولأزي ال
 « نومآ » ةدابعب ًاقلعتم لازي ال ناك يذلا بعشلا

 نأ كلذ ءارج نم ناك دقو . نيرخآلا ةخآلاو

 ىلإ رطضا نوتانخأ ةفيلخ ( نوثآ خلع توتو

 توت » ىلإ همسا ريغف « ميدقلا بهذملا ىلإ ةدوعلا

 كلملا ىلوت دق « ريخألا ناكدقو ء(« نومآ خنع

 نم نينثال رومألا ديلاقم كرتو نسلا ثدح وهو

 امهو « بمن روحو و (« يآ ) امهو « هطالب ءاظع

 بعل دقو . ىلاوتلاب كلملا شرع ىلع هافلخ ثاذللا

 هاوه رهظأ دقف « كلذ ىف ًاماه ًارود بح روح

 عر نومأ نيد لاجر عم هاوه رهظأ امك يأ عم
 ناطلس داعأ نإ « هل ةنهكلا ةرزاؤمب هودعو نيذلا

 روح نكمت دقو « لبق نم هيلع ناكام ىلإ نومآ
 لاف كلذبو « نومآ ىلإ ةطلسلا عاجرإ نم بحم

 عاجسرإ عمو . كلملا شرع ءالتعال هتنهك ةدعاسم

 نوتآ بهذم ناف ىلوألا هتريس ىلإ نود بهذم

 نمو « موقلا سوفن ىف ةراثأ ضعب كرت دق ناك
 يرن اننأ نم كلذ ىلع لدأ الو ؛ ةلح تمي لمن
 داهع دعب تبتك ىلا ديشانألا ىف هراثآ ضعب

 هسفن نومآ هلإلا نأ كلذ ىلإ فاضي ٠ توتانخأ

 بالقنالا لبق هيلع ناكامم عسوأ قفأ اذ حبصأ دق

 ةرسأ رصم تلكح ( بحم روح ) دهع دعبو

 نيبو مهيب اودعابي نأ اهكولم دارأ « اتلدلا نم
 ىلع طلتلل نوعسي ًامئاد اوناك نيذلا نومآ ةنهك

 رقم اولعجي مل كلذ لجأ نمو « ةلودلا رومأ لك

 نم ةرسألا هذه كوام دمع دقو . ةبيط ىف مهكح

 ةدابع ةاباحع نومآ ناطلس نم اولإقي نأ كلذ لجأ

 ةدابع كلذكو « ( عرد» و( حاتب » هلإلا نم لك

 ٠ «نومأ ةدابع تقبس دق اهمهدابع تناكو ؛ «تس»

 هلإلا دوسجو وه هل شهدي ىذلا ءىشثلا نكلو

 انتشهد لوزت نكلو ,تادويعملا هذه نيب ( كلم )

 « دصق نع ريتخا دق هلإلا اذه نأ ملعن امدنع
 ةرسآلا هذه سسؤم لوألا سيسعر نأ كلذو
 ةقطنملا لهأ نم اناك لوألا ىتيس هنبا هدعب نمو

 مسا“ نأ ةجردل « اهيف هلإلا اذه ةدابع دوست ىلا

 اذه مسا عم ًايجزم ًابيكرت بكرم « لوألا ىتيسو

 مد ةعبرألا هيا ءالؤه ناف كلذ ىلعو « هلإلا

 ةففالا اوحبصأ دق تسو حاتبو عرو نومآ

 قرف نأ نم كلذ ىلع لدأ الو ؛ ةلودلل نييعضرلا

 ءالؤه ءاممأب اوت دق عيرألا ىرصملا شيما
 ىلع اونوكي مل مهنإف كلذ عمو دهعلا اذه ىف ةملآلا

 ةيولوأب هسفنل ظفتحم نومآ ناك ذإ ؛ ةاواسملا مدق

 ةوسق ترمتسا « ثلاثلا سيسعر » توم دعبو

 طاطحتنالا ف نوعرفلا ةوقو دايدزالا ىف ةنهكلا

 ىذلا  رشع ىداحلا سيسعر دهع ىف هنأ ىّتح

 دق -رصم كولم نيب تاركتلا نم ةركن دعي ناك

 « (« روغرح» ريكألا نهاكلا ناطلس هيلع ىغط

 « ةنهكلا ةموكح مايق ىلإ رمألا ةيابن ىف ىدأ ام

 رخأ نأ دعب رصم ىلع ًاكولم مهسفنأ اوبصن نيذلا

 . كورق ةثالث ةدم نوتانخأ ةروث ثداحلا اذه

 هدعب لأ نمو « روحيرح و ذخأ كلذ دعب
 نوفخم نيرشعلاو ةدحاولا ةرسألا كولم نم

 ةموكح ةماقإب ةيسايسلا مهدصاقم ءارو مهضارغأ

 مهنأك « ضرألا ىلع هلإلا ةموكح اهيلع اوقلطأ

 امدنع ةقياحلا ةيادب ىلإ اوعجري نأ كلذب اودارأ
 هدهاشن ام لوأو . ماعلاو ضرألا ركحي عر تاك

 « اكلم حبصأ دق ربكألا نهاكلا ( روحنرح » نأ

 ؛ ىعدي سينات نم كلم تاطلس ناف كلذ عمو

 هجوز نع ثكألملا ةيقحأ ىعدا ىذلا وه (سدتعم )

 دالبلا نأ رمألا ةقيقحو . رصم دالب لكل نودانت
 ثكمت مل نكلو « نيمسق ةمسقم تناك ذئتقو

 نهاكلا مكح تحن تدسحوت ىح نمز ليوط

 ا دج



 ىعدت ىلا ةيسنيتلا ةريمألا جوز ( مزونيب 7" ريكألا

 ماظعلا ةنهكلا مركح نأ ىف عازن الو . « عركم »

 عجرم ناك ىرصملا نإ آقح . ( ىحولا ) مكح ناك

 «تقبس ىلا دوهعلا ىف لئاسملاضعب ىف ىحولا ىلإ

 داليلا مكح ةرادإ ف لوألا دنسلا نكي 0 هنكلو

 ةدحاولا ةرسألا دهعىف هدجن اك ءابنوئش ىف لصفلاو

 هذه لثم عابتا نأ ُّق عازت الو ؛ نيرشعلاو

 ةرسأل ىهانملا فعضلا هءارو ىني ناك ةقيرطلا

 ى نكي مل هنأ كلذو ء رصم ىف ماظعلا ةنهكلا

 ةدارإل هوبسن اذإ الإ ًارارق اوذختي نأ مهرودقم

 ىف هتدارإ ىلمي « نومآ » ناك كلذ ىلعو « هلإلا

 نآلا دعي ناك هنأ كلذ ىبعمو « ةايحلا قفارم لك

 ربتعي ناك لب « ىملاعلا هلإلا تقو ىأ نم رثكأ

 سانلاو ايندللالقلاحللا ناك هنأل كلذو «ديحولا هلإلا

 نومآ ةوق نأ ىلع . اهسفن ةهلالا قلاخ لب بسحف

 نومانو ةصق أرقي نمو ءرصم دودح دعتت مل هذه

 لوألا ءزخلا ميدقلا ىرصملا بدألا عجار)

 كلملا دهع ىلإ اهدهع عجري ىتلا + 15١( ص

 تناك ىلا ايسآ ىف ًارقتعم ناك هنأ معي سدنم

 هتيابغ تحبصأو ةليوط ةدم رصم ناطلسس تحت

 . نايسنلا ماع ىف

 لشفلاو ةبيدللاب ةنهكلا كح ىبهنا اريخأاو

 ناطلس ذخأو «قزّعلاو ىضوفلا ىلإ دالبلا تداعو

 ىلإ دوسي هيلإ دالبلا تل آ ىذلا تاعطاقملا ماكح

 مهم دحاو دالبلا ىف رومألا مامز ىلع ضبق نأ

 ىف هرقم ذختاو نيرشعلاو ةيناثلا ةرسألا سسأو

 ةيمسرلا ةملالا ىه تساب ةهلالا تحبصأو ةطسبوب

 مل ةرسآلا هذه كولم ناطلس نكلو « دالبلا ىف

 ىف اهب ًافرتعم « تساب » اولعجي ىنح ًاريبك نكي

 ربتعت تناك مث نمو ةلودلا هلإ اهفصوب دالبلا لك

 ةلودلا ةحلا اهم رثكأ ةرسألا هذهل ةيماح ةملالا هذه

 رصم ىف ىبوللا مكحلا نأ رمألا ةقيقحو . اهلك
 «ماتلا كلكفتلا اهباصأ دق ناك دالبلانأل ًاعئام ناك

 يرسأا ةيناثلا نيترسألا كولم ىف نكي مو
 . ةدحوم اهلعجو دالبلا لمش مل نيرشعلاو ةثلاثلاو

 ةرسآلا تءاج ىبح كلذك رمألا ىب دقو

 « اهدحو داليلل تداعأو « نورشعلاو ةسماخلا

 بحاصو ميظعلا ةلودلا هلإ ؛ نومآ» حبصأو

 دعبو . ليثم ال قبسي مل ةجردب قلطملا ناطلسلا
 نم اهلمش قزمتف دالبال ىروشآلا وزغلا ءاج كلذ

 نأ ىلإ لاونملا اذه ىلع لاح لا تلظو « ديدج

 ةسداسلا ةرسألا سس ف لوألا كيتمسب درط

 ةرسألا هذه دهع ناكو . نييروشالا نيرشعلاو

 2( اهدح ةداعإل دالبلا اهب تماق ةضمم رخآ دعي

 ( عر» دالوأ مهنأب مهفا ربعا عم اهكولم ناكو

 « سياس ١ ةبر تين ةهلالا ءانبأ كلذك مهنأ نونلعي

 . ةلودلا ةلا اتلدلا ىف ربتعت تناك ىلا

 اوعدا م .ق 658 ماع رصم سرفلا حتف املو

 اوناكو : نومآو تين ةهلآلا نم الك نوم رحم مهنأ

 نوسيحمو « تين » ةهلالل صاخ هجوب نودبعتي

 . نايرقلا اهدبعل نومدقيو فاقوألا ابلع

 كولم اهقنتعي ناك ىتلا ةيمشرلا ةنايدلا نع امأ

 ةيابن ىبح نيرشعلاو ةنماثلا نم ةيرصملا رسألا

 ةروصب ددحن نأ نكي الف ٠ نيثالثلا ةرسألا

 نومآ» ةملالل ماع هجوي نودبعتي اوناكدقف ةديكأأ

 ىلا ندملا ةلآ ىلإ ةفاضإلاب اذه « ( حاتبو عدو

 لاوحألا تناك ىتلا وأ ؛ مهسأر طقسم دعت تناك

 ىلع لدأ الو « اهيلإ برقتلا ىلإ ممرطضت ةيسايسلا
 هجوزو تومن هلإلل ىناثلا بناطقن ديجمت نم كلذ

 . ايل دباعملا ةماقإو ؛ تاوع من

 5-0 عه -



 ةحلآلل ةينيدلا رئاعشلا ةماقإ

 هتاروطتو ىرصملا دبعلا )١(

 رصم ميدأ ىف تلمع ىلا رئافحلا انل فشكت مل
 « ةقيتعلا رصم دباعم نم دبعم نع نالا ىح

 رفحا لامعأ نم بابلا اذه ىن انيلإ لصو ام لكو

 اهنم دحاولا ىوتحم « ةطاسبلا ىف ةياغ دباعم روص
 ةماقم تناكو « ببقم اهفقس ةريغص ةرجح ىلع

 ليوط نمز ضع ملو + نيطلا نم رمألا "يداب ىف
 . ةبلصلا داوملا نم اهماقإ ىف ةيغرلا تدجو ىبح

 هبنك ىلع لدي ةميدقلا ةيرصملا ةغللا ىف دبعملا مساو

 (هلإلاتيب» هيلع قلطي ناك دقف ءرمألا *ىداب ىف

 نيعمجأ سانلاك هانكس ىف هلإلا ناك مث نمو
 ميقأ انيدل فورعم دبعم مدقأو . رمألا 'ىداب ىف

 . ىزانحلا « رسوز » كلملا ديعم وه رجحلاب

 لب : هنمز ديلو ىخفلا ءانبلا اذه نوكي نأ نكمبالو

 مغرلا ىلع « هتقبس ىرخأ نابم نع جردت هنأ دبال

 سدنهملا عارتخا نم هنأ لوقلا نم
 تفشك ىح ليوط نمز ضعمب مل لاح ةيأ ىلعو
 « هبأب ىف ًاديرف ًاديدج هلإلل اديعم رفا لامعأ انل

 بنوا لكلا

 كلذب ىعأو « ًادج بيرق نمز ىتح الوهم لظ
 « عر) سمشلا هلإ لشمب يذلا لوملا ىأ دبعم

 هماقأ ىذلا يداولا دبعم راوجي عرفش كلملا هماقأ

 لوطلاى نأ دبعم نأ ىف 7 ع قلو هسفئل كاملا اذه

 عقومو . نآلا ١ ىبح انل فرع هلإل دبعم مدقأ وه

 ىعدتسي ةرشابم لوملا ىنأ ةهجاوم ىف ديعملا اذه

 ىزعي ناك ممالا اذهو «لوملا ىنأددبعم هيمسن نأ

 كللذو ؛ عير رعت يحاو ولأ ديعمل نآلا ىتح

 4 هتقيقح فر عم 2 اوقفوي مل ممر راثآلا ءاملع ؛ 0

 مديص ءانب لوما ىنأ دبعمو . هبحاص ريغل هوبسنف

 عقي وهو « ةعبارلا ةرسألاب صاخلا زارطلا نم

 يداولا ديعم ىلامش نم ةليلق تاوطخ ةفاسم ىلع

 ىلع ىبب هنأ ىلع هتهجاو

 « قرشلا ناهجاوي نادبعملاو « عرفخ 9 دبعم رارغ

 رخآو « ةيلامشلا ةهجاولا ةيابن ىف باب امهنم لكلو
 ىلع ناعقت ناتهجاولا ناتاهو ةيبونحلا ةهجاولا ىف

 رجحلاب ىب دق نيدبعملا نم لكو ؛ دحاو طخ
 نم لتكب هجراخو هلخاد ىبسكو ضيبألا ىريخلا
 ضعب مجحو عنصلا نّقتملا بذهملا تينارحلا

 وبري دق ًادج محض لوما ىنأ درت اوي

 ىب ىلا « عطقلا جح فاعضأ ةثالث ىلع ًانايحأ

 ةراهمب انباجعإ نم للقي نلو . ربكألا مرحلا اه
 ناردحلا هذه اب اونبو : راجحألا هذه اولقن نم
 . ةيلحم رجاعم نم تعطق ابنأ ةلئاهلا

 لدتو 1 عرفخ كاملا

 ةهجاولا لع روصقم نيدبعملا نيب هبشلا هجوو

 فالخالا مامت فلتخي امهدحأل ىل |خادلا ماظنلا نأل

 ىلع لدي امن رخآلا , 35 نع

 دبعم مدقأ ديعملا اذه دعيو. ا ىبب دق

 كلذب زيمتي وهو ؛ نآلا ىح هنع فشك ىلإ

 ظحلذو « هل رواجا ىكلملا ىداولا دسيعم نع

 اذهو « ةجودزم اهْنأ ةماحلا دبعملا ءازجأ لك ىف

 لولا ىأ كيعم نأ ,

 ةجودزملا كلملا ةفيظو نعريبعتلا هبدصق جاودزالا

 . ىيرحبلا هجولاو ىلبقلا هجولا كلم هفصوب

 ايرخ نآلا لوحلا ىنأ دبعم ىرت نأ كنزحيو
 ىبلا ةيلصأألا ىنابملا الإ هيف سيل

 نم عزن ام :٠ 5 ناك ىذلا ليمحلا رمحألا

 عمو « اههدر ىل ناك يذلا ليمحلا رمرملا هتعقر

 نأب انل حمست ءانبلل ةياصألا ليصافتلا ناف اذه

 . ىضاملا ىف دبعملا هيلع ناك امع ةركف نوكن

 تيار ها نهتكيرع

 ل ع



 نيباوبلا تارجح هلخدم دنع دهاشي ام لوأف

 ىربكلا ةهدرلا ىلإ ةرشابم ىدؤت ةريصق تارمت مث
 ًارثم 5" >< 4" اهتحاسم غلبت ىبلا

 دمع ىلع ماقم قاورب ةجوسم ىبغم ايف ةهدرلا

 دمعلا هذه نم الك نأ رهظيو « ةمخض ةليطتسم

 دبعملا ىب ىذلا كلملل محكِض لاثمت هيلع زكتري ناك
 هفقستال راع ةهدرلا هذه طسوو « لوهلاوبأ تحنو

 لوملا ىنأدابعل ةميظع ةصرف ىطعأف « ءاهسلا الإ

 1 . ةعئار ةحضاو ةروصب هودهاشي نأ

 ىبرغلاو قرشلا نيرادحللا نم لك طسو قو

 ىمثولا بابلا لكشب امهنأ ركذن ناتوك ةهدرلل

 ناك هنأ لمتحيو « ةمردقلا ةلودلا رباقع صاخلا

 ى تناك ىلا كإتك ةشوقنم ةسحول امهنم لكل

 «نايحألا مظعم ف

 الانمت مفت تناك نيتوكلا نيتاه نم الكنأ زوجمو

 اننبم لكماجتا نأو ؛ ًاديعب كلذ ناك نإو « هلالل

 ىحوي ديعملا رو ةبسنلاب برغلا ىلإو قرشلا ىلإ

 ةقرشملا سمشلاب ةقالع هل ناك امهعضو نأب

 داسبع نأب ىحوي ىلاتلابو « ةبرغملا سمشلاو
 رسمشلا ةدابعب ةقالع ىل تناك لوغلا ىلأ

 هذه تناكو 3

 ؟ ةعدقلا ةلودلل ةيمصولا ب اويألا

 ىبرغلا رادحلا ىف ءانبلا نم ًاءزج ىرتو
 فصنو ني رم عفت ر دو رخدصلا مأ ىف ًائتان ةهدرلل

 نه ةمخض عطقب ىل !عألا هعذج ىف لك دقو . رثم

 رخصلا ىف توحدملا ءزملا اذهو . ىريتلا رجحلا

 لائمت ةدعاقل ةيمامألا ةفاحلا نم فلأتي رادحلا ن

 مل ىذلا « وريسم ) نظ بسح ىلعو لولا ىأ

 هولعي امباس ديعملا ناك امدنع هنأ عقاولاو . ققحتي

 نموأ هتهدر نملوملا ىأ لاثمت رهظي ناك ةشينرك

 دما ةةيطيف هنت لك ل عمنا قدارلا
 اهيلع رثع ىتلا تاحوللا ىلع ةروصلا هذه الثمم
 . هلوح

 تاحوللا هذه ضعب ىلع باوبأ دوجو نأ ىلع

 بابلا هبشت ةوك دوجوب هريسفت نكمي ةدعاقلا ىف

 ىبرغلا رادخحلا ىف

 نم دتعي رم ةميظعلا ةهدرلا ىلامش عيو

 طو ؛ برغلا ىلإ قرشلا
 بارتلاب دودسم هالعأو رخصلا لصأ ىف عوطقم

 دبعم سسأ تميقأ دقو . ةبضحلا ىوتسم ىلإ

 ذ دعب امف ( ىفاثلا بيحنمأ

 ١ . هيلع دنتست

 رادجب دودسم ىبرغلا هفر

 ةرطنقك ر راصف هقو

 قباسلل لئامم رخخآ رمم دهملا بوتج ىو
 رمملا اًذهو« عرفجل ىداولا ديعم نع هلصفي

 قرشلا هنكر نم ةيلصألا لولا ىأ ةهدر ىلإ ىدؤي

 لاصفنالا مان الصفنم نيدبعملا نأ ىةعطاق ىهو

 و ىجراخلا رهظملا ىف امهقافتا نم ىغرلا ىلع

 . اهم اينب ىلا ةداملا

 هترامع زارط نم ديعملا اذه ىلع انكح اذإو

 انعضو « هشوقنو هتنيز مادعناو هانبم ةماخضو

 ةعيبارلا ةرسألا صتنم زواجتي ال اخ رات هل

 لاثعل ًايجاوم هتماقإ نإو (م .ق 58٠١ ىلاوح )

 دبعم ىأ نع لخدلا هماظن فالتخاو «لؤملا وبأ

 ىرتال كنأ بيرغلا نمو . لوهلا ىأ ةدابعل ىدهأ

 هيلإ انرشأ ىذلا ىجراخلا ىلونحلا رمملا فلخ

 لولا نأ ةهدرو دبعملا اذه نيب لصوت قيرط ةيأ

 ناك لالا اذه نأب كلذ ىلع دري دقو . ةيلصألا

 ىلع آمر خخ هنم بارقالا لعجي ام ةسادقلا نم هل

 ةدعاقلا هذهو . ةنهكلا نم ايلعلا ةقبطلاو كلملا ريغ

 ىق ةيرصملا دباعملا ىف ةدايعلا ليثامت عم ةعبتم تناك

 دعي ايف ىرتس ام ءاهدعب امو ةئيدحلا ةلودلا دهع

 كلملا وأ ربكألا نهاكلا الإ هنم برقي ال ناكف

 ةماقإ ءانثأ نيدلا لاجر ءاظع نم امن ىف نمو

 . دايعألا ىفو رئاعشلا

 اع



 ةسماخلا ةرسآلا ىف سمشلا دياعم

 فرع ىيقح رهظم لوأ لوم اوبأ كيعم ناك

 ةسكن تثلح دق هنأ رهاظلاو « عر سمشلا هلإل

 ثبلت مل ةعبارلا ةرسآلا رخاوأ ىف سمشلا ةدايعل

 روهظلل ةيناث سمشلا ةدابع تداعو : تفتخا نأ

 «كلذىلإ ةراشإلا قبس اك« ةسءاحلا ةرسألا دهعىف

 قا عر» ةدابع تعبتأ ةرسألا هذه دهع قو

 دقو .ةثيدحلا ةايحلا دهم تحبصأ ىّتلا سش نبيع

 سمشلا ةدابعل ةصاخ دباعم ةرسآلا هذه كولم ماقأ

 لوم اويأ ديعم هيش !! ضعب هيشن ؛ كولملا دياعم راوجب

 هعومج َْق كياعملا هله ءاني بيث رت نأ عقاولاو

 ق اعبتم ناك ىلا ةيزانحلا دياعملا ميجاصتب انركذي

 ىنوعرفلا رقملا نم جرخم ناكف« ةسعبارلا ةرسألا

 هسيفرط ق ىبني « ءىشلا ضعب ردحتم قيزط

 ىلع ماقم وهو « هسفن دبعلا ىلإ لصوت ةقورأب

 تناكو 4 ةلوقنملا ةبرتألاب ةترثم و اهنعقر ةدهمم ةعلق

 ةلسم ةفوقسم ريغ ةميظع ةعدر طسو 2 ماقت

 ةدعاق ىلع ارم نيتس اهعافترا غلبي « ةمخض

 ةلسملا هذهو ء« ( نابتسكلا ) طايخلا عمق هبشت

 صوص رم ا ىريجلا رجلا نم لتك نم ةيلبم تناك

 ماقت تناك ةلسملا هذه مامأو « ضعب قوف هضعب

 ىلعو 4 رمرملا نم مجحلا ةميظع تاب رق ةدئام

 . دبعملا نزاع دجوت تناك ةهدرلا هذه بناوج
 ةيرصملا دباعملا لك نع فلتخ لكيشلا اذه زارطو

 نكي مل كلذلو ) هلؤل لاثمت ىأ ىلع ىوتح ال ذإ

 هلإلا نأل كالذو دبعتلل بار وأ سووان ىأ هيف

 : لو 2 ضرألا هرقم نكي 3 هيف دبعي ناك ىذلا

 _ ءامسلا ىف عطسي ناك هنكلو « ناويح ىأ صمقتي

 لمتحي ىتلا ةلسملا امأ . هئاببو هلالج لكب موي لك

 تسيلف ؛ ةيوصنم رجح ةعطق لصألا ُْق تناكابنأ

 تاسقحلم نمو . سمشلا ةدابعل ًاميدق ًازمر الإ

 امنع انثدحت ناتللا امهو سمشلا اتنيفس لكيلا اذه

 دجن ©« عررسون » نوعرفلا لكيه ىو . قبس ايف

 ةرجح ناردج ىلعو 2 ةديعم زيلهد نكاردج ىلع

 لافتتحالا امإ «

 لكيهلا سيسأتب طاشن لثمت

 ةأيح لثم ضرألا حطس ىلع قلاحلا رسمشلا هلإ

 لوصف لالخ ىف كلذو « ناويحلا ايندو تابئلا
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 !! راث هلا اندم

 هلإلل كيعيم دوجو

 نع ًائيدسح ابع فشك ئل

 ةدابعل سمش نيع ىف ىف مقأ عر هل

 نأ رهاظلاو ةرشع ةيناثلا ةرسألا ىف « عر هلإلا

 ىلع ناك هنأ همامأ اتميقأ نيتللا نيتلسملا نم هزارط

 ىلا دياعملا رارغ

 ملف دبعملا اذه ملاعم تفتخا دقو . عر نومآ هلإلل

 ةميدسقلا رصم عجار) هل ميمصت عضو نكمي

 .(514- 509 صا ءزملا

 ةئيدحلا ةلودلا دهع ىف تميقأ

 ىطسولا ةلودلا ىف دبعملا زارط لظ دقو

 وشح َْق لماك دبعم زاجل تفشك نأ ىل !إ الوهم

 ىتلا ةثلاثلا ةباوبلا

 عجار) ةيداليم 1955 ماعىف هؤانب ديعأو كانركلا

 ع( 1414# 45١ ص ثلاثلا ء

 ًابيرقت لكشلا ةعبرم ةعفترم ةدعاق نم فلأتيوهو

 نيتهج نم فيفخ ليمىذ جردب رئازلا اهلإ لصي

 هل طيسب « نيزبارد » امهنم لكلو « نيتلباقتم

 كدلبعمب ثلاثلا بتوحنمأ اهماقأ

 رجلا ع دقلا رضم

 م عر



 ىعومج نيب عقيو ؛ ًادج ةضفخنمو ةريدتسم مق

 ناك هنأ رهاظلاو . رادحنالا فيفخ علطم جردلا

 وأ هلإلا بارحم لمحت ةرارج هيلع رجيل لمعتسي
 هذه ىلع ماقملا دبعملاو . ( نومآ هلإلا ) هلاثمت

 ًادومع رشع ةتس ىلع ىوتحم ةعفترملا ةدعاقلا

 ىلع يوتح اهم لك ؛ فوفص ةعبرأ ىلع ةعزوم

 .وتسم فقس دوقع اهقوف تميقأ « دمع ةعبرأ

 دنعو لخدملا ةهجاو ىف ةماقملا دمعلا نأ ظحاليو

 لكشلا ةيعابر ملالسلا لباقت ىتبلا ىهو « هجرذع

 وقعلاو ٠ الوط ةماقملا ةهجاولا دوقع اهيلع زكتريل

 . ًاضرع ةعوضوملا

 ةعبرم نوكت داكتف ةيقابلا ةيناغلا ةدمعألا امأ

 ةدمألا نأ دهاشيو . (ًارثميتتس 5؟ 54"2)

 ريغ نيزبارد ةطاسوب اهدعاوقب ةلصتم ةيجراخلا

 اسلا جرد ةهجاو ىف ىثلا الإ ريدتسمو غرفم

 دوقعو . اهماعد عافترال كلذو « كالذك تسيلف

 روس ةيزاوم فوفص أ ى ةعزوم دبعملا
 يهجاول ةلكمو دبعملا

 كتريو ؛ ىلوألا دوقعلا نييدومع

 نيفصي جرخماو ل ليدل ى

 دوقعلا هذه ىلع ز

 راجحألا هذه 0 نأ دصق دقو « فقسلا وأ

 كديعملل بنط ةباتعب نوكتل ءىلا ضعب ةزراب

 .( شينرك )
 وأ ةروصتملا هذهف ةفرخزلا ثيح نم امأ

 لعيف لوألا ترسونس هماقأ ىذلا ريغصلا دبعملا

 تشقن ىّبلا ةيرصملا ةفرخزلا لكو « هباب ىف ًاديرف

 ةينيدلا رظانملا نم ةلسلس ىلع ىوتحن هناردج ىلع

 داع غلبيو 2 رخآلا نع لوصفم اهم دحاولا

 ةرملا ىه ىهو « ًارظنم نيتس هيف ةميلسلا رظانملا

 رثأ لوأ اننيعأ تحت دجن راثآلا خيرات ىف ىلوألا

 صخلتتو . ًاملاس انيلإ لصو ةرشع ةيناثلا ةرسألا نع

 : ىأي ايف هرظانم

 دأ دق ناك ديعملا اذه نأ رهاظلا ١١(

 دبعم مرح ىف نودآ هلإلل ىيثالثلا ديعلا ةبسانع

 . كنركلا

 0 م ىللا ريغصلا ديعملا اذه (؟)

 لافتحالا ىف ًارود عازن الب بعل دق ديدج

 . دبعملا ىث هلثع ىذلا رودلا لهجت اننأ ريغ

 ى ديعمل اذه ق نومأ هلإلا لثم (؟)

 ىأ) « نيم نومآ) و « نومآ» امهو « نيتروص

 هلالل نالكشلا ناذه (ارشتنم ريك ذتلا وضعب نومآ

 لاثتحالاف « دحوم رودب كبعملا

 كلملا دعاسيو اذه .

 1 ى دؤت تناك ب | رئاعشلا ف و ةذألا ١ نم ةلسلس

 . ةمآلا كلم بقل ذئتقو لمح ناك ىذلا ء نومآ

 ى ناموقي
 ةدحوم امهنم لكل توعنلاو

 رظانم بناجي دمعلا ىلع لثم دقو (4؛)

 اه راتل هب ةبسنلاب ةماه ماو 3 ةفورعملا تاب رقلا

 ةبسنلاب ةديدج رظانم ضعب ةرشع ةيناثلا ةرسألاب

 ثيح نم ةديدج رصانع ابيف وأ راثآلا ءالعل

 . اهريسفت

 نم لفغسألا ءرحلا ىلع لثم دقو (5)

 ميلاقأ لثمت روص ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتهجاولا

 ايم دوصحو دياعموأ ؛ ثلا ) ةيعيبط

 ًافقو تناك اهْنأ لمتلا نمو ؛ لوألا ترسونس

 . نوم مآ هلإلا نيبارقل

 نيتهجاولا نم لفسألا ءردلا لعو 00

 تاعطاقمل ةلماك ةمئاق تشقن ةيلاهشلاو ةيبونحلا

 2 ( هريخو لإ

 5١و ىلبقلا هجولل ؟؟ : ىرحبلاو ىلبقلا نيهجولا

 هجولا تاعطاقم نأ ماعن مث نمو « ىرحبلا هجولل

 اهددع ناك ةرشع ةيناثلا ةرسألا دهع ىف ىرحبلا

 ةعطاقم لك تحنو . طقف ةعطاقم ةرشع تس

 ةيلاتلا تانايبلا تشقن

 عود



 ( ورتا ) لايمألاب ةعطاقم لك حطسم : الوأ

 . ( ةيرصم سيياقم ىهو ) تاتسالابو

 « تاتس) « حطسملا ةدحو باسح : ًايناثو
 . ةعطاقم لك ىف ريغتي نأ .نكمي ناك ىلا

 هدب تعضو ىلا ةدحولا ناف كلذ ىلعو

 دق ناك ىذلا حيطسملا باس تي لق ةروصلا

 تناك هذه نإو ؛ ةعطاقم لك مسأ تحن شقن

 . ةماع ةحاسم

 لفسألا ءزخلا نم ىلاهشلا بناخلا ىلعو (7)

 ىهو ةيفاضإ سيياقم ةدلع تركذ دق رادحلا نم

 « ةضورلاو نيتتفلا دنع لينلا ناضيف عافترا : الوأ

 : اناث « عارذلاب ةحضوم نوملقلا تدحم مث

 لبقلا نيهجولا ىف ضرألا قوف ءاملا عافترا

 نيتنفلا لوأ نم رصم لوط : ًاثلاثو « ىرحبلاو

 . ىلوطلا ( ورتا ) ليملاب ( نوملقلا ) تدحب ىبح
 « ةمدقملا عرذألا ىلع دجوت سيياقملا هذه لكو

 نومآ هلإلا ةيامح تحن دبعملا ىف ةروذنم تناك دقو
 ( ىبعج ١ لينلا هلاي ماّهالا ذحأ دهعلا كلذ ذنمو

 رصم تاريخ لك عبتم ناك هنألةسوسع ةروصب دادزي

 ىضام موك ةنيدم دبعم

 رثع ةرشع ةيناثلا ةرسألا دهع رخخاوأ ىو

 ةنيدم ىف دبعم ىلع « ونايلوق » ىلاطيإلا ىزثألا

 نم مويفلا ىبرغ بونج ةعقاولا « ىضام موك
 ثلاثلا تاحمنمأ نينوعرفلل كرتشملا مكحلا دهع

 زيلهد نأ ىلع ةيقابلا راثآلا لدتو « عبارلاو

 نيحرص نم دبعملا فلأتيو ىنتحا دق دبعملا اذه

 بابب لصتت دمع ةعاق امهطسوتت « نييناحخلا ىلع
 لكايه وأ ريصاقم ثالث ىلإ قيض رممو مظع
 تناكو « نآلا ىتح ًاظوف#م اهفقس لازي ال ةريغص

 نم فلأتيو « ةهحلا هذه ثولاث ةدابعل ةصصنخم

 ةروص ىلع ىهو داصخلا ةهآ « تتونئر» لالا

 هلإلا مث « ًايحو ناك هنإ شوقنلا هنع لوقت نابعث

 ىف ةقطنللا كلت ىف ًاريثك دبعي ناك ىذلا (« كيس »

 ( روح تدشو» وأ وخلا هلإلاو حاسمت ةروص

 ٠ مويفلا روح ىأ

 هينابم ناقتإ مدع نم مغرلا ىلع ديعملا اذهو

 ةيزانحلا ىلابلا نم دعي ةينيدلا ةهجولا نم هناف
 . ةلمح هدباعم تفتخا ىذلا رصعلا اذه ىف ةماهلا

 (1844 "47 صا# ءزخلا ةميدقلا رصم عجار )

 ةثيدحلا ةأودلا ىف دياعملا
 نم اهيلع رثع ىبلا دباعملا نأ انظحال دقل

 ريغ « ةعضاوتم ةريغص تناك ىطسولا ةلودلا دهع

 دق دباعملا نأ ةثيدحلا ةلودلا علطم ىف اندجو اننأ

 مظعو رصم ءارث عم ًايشمت محض لكشب رهظت تذحأ

 ىرصملا ديعملا انزاو اذإو .اهئاطلس دادتماو اهحوتف

 « براقت هجو امني اندجو ىيرغألا دبعملاب
 لك ىف ةدمعألل تناك ىلا ةريبكلا ةيمعألا ةصاخمو

 الك نأ دمت اننأ نع الضف اذه « نيدلبلا نم

 ىنابم نأ « ةدحاو ةطقن ىف نالباقتي نيدبعملا

 يق سماخلاو سداسلا نينرقلا ةدم ف قيرغألا

 ةلودلا دهع ىف يرصملا دبعملا كلذكو ء داليا

 مل ىطسولا نو رقلا دهع ىف ةيئاردتكلاو ةثيدحلا

 هيف لثمت دق « هنيعب رصعل ًاناونع الإ اهنم لك نكي

 د ابىىااسل



 .ةجبملاو ةماخفلا نم ميظع باج ىلع سدقملا ءانبلا

 فالتخا فلتخم ناك هلمخاد ىف ىرصملا دبعملا نأ ىلع
 2 رغإلا كيعملا ن نع آنيب

 ءانب رارغ ىلع تأشن ىلا ةيقيرغإلا دياعملاف
 لاوحألا حمست امدنع تناك ىتاا ىهو - روصقلا

 ىذلا ىلا هلإلا ىوأم تناك ةوبر ىلع ماقت

 3 ةيعيبط رظانم نم هلوح ام ىلع هنم فرشي ناك

 كرئيو ء ديعب نم راظنألا هيلإ بذجنت دبع لا اذهف
 هعنص لامحو هئازجأ قسانتل اهظع [رثأ سفنلا ف

 هب طيحت ىلا دمعلا ةعومجم هيفضت امم ةصاخو

 هنأ ريغ « ةدرفنم ىنابملا نم ةدحو هنأك هرهظتو

 قتلا ةبهرو ةينيدلا ةيرسلا رثأ سفنلا ىف كري ال

 دق سكعلا ىلع هنإف ىرصملا ديعملا امأ « ىهلإلا

 ضومغلاو ىيدلا لالخلا كلذ سفنلا قثععييل ميقأ

 جراخللا ىنف - ةيهلإلا ةوقلا هب. ىحوت ىذلا ىنتللا

 ةباوب ةقيضلا هتهجاو ىو . قلغم روسب ًاطاحم هدجن
 بصن اهيناج الك ىلعو ء ناجرب اهولعي ةلئاه

 ءامسلا نالواطي ناملع امالعأ ىف فرفري نادومع

 نكسي ىبأا ةنيدملا نوكت كلذبو « ةعفرو ًاولع

 بعشلا ةماع نع لاصفنالا ماهم ةلصفنم هلإلا اهيف

 لك ناك كلذلو « نيدلا لاجر ةئيه نع نيجراخلا

 نع دعب دق هسفن دعي قيضلا بابلا اذه نم لخاد

 دقو « هلإلا ماع نم برتقاو ايندلا ملاع ناطلس

 هلا قودنصلا هيف دجوي ىذلا بارا ناك

 زومرلاب نيزملاو ناتكلا رخافب
 ةرجحلا ىف ًاعوضوم « هلإلا لاثمت هيف ظفحم
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 ناك ىذلا وهو

 اهيلع ميخي سادقألا سدقأ ىمستو دبعملا نم ةيئاهنلا

 ًايوصنم ناك دقو . ةبهرلا اهفنتكتو سمادلا مالظلا

 ةنهكلا فاتكأ ىلع لمحت ىلا ةسدقملا ةنيفسلا ىف

 « ةميظعلا دبعملا ةعاق ىف بعشلا مامأ نايعلل رهظتو

 ماهمب مهبلإ ىحويل اهروهظ لاوحألا تبلط اذإ

 ىف كلذو
 ةيناثلاو توم هلإلل ىلوألا ناترجح سادقألا

 سدق فنتكيو . نوعرفلا ةرضح

 رصقألا دبعم ثولاث مي كلذبو ؛ وسنخ هلإلل

 ىئاب نع هلاصفناو دبعملا ةدحو نأ عقاولاو

 ىبلا ىنايملا

 ليثاعب هابئاج فحو « عساش دعب ىلع ميقأ دقدن أذإ

 دبعملا قامعأ ىلإ هيف نئاكلاو اصيو « لول ىنأ

 6 هجراخ ى ىبح كردت هب طيح

 ةعاق باب رو نأ ىأ « سادقألا سدق ثيح

 قرطلا ير ع دما

 نم اهظع ًاغلبم غلب ىرصم دبعم مهأو . ةيجراخلا
 ةربعملا ةيلاثملا ةركفلا هيف تققحتو ةعورلاو لاخلا

 ةرشع ةنماثلا ةرسألا دهع ىف ىرصملا ديعملا نع

 رصقألا ىف ثلاثلا بتحنمأ هماقأ ىذلا دبعملا وه
 ةليطتسم ةعاق هتباوب مامأ دهاغق ذإ « نومآ هلإلل

 دمعلا نم نيفصي ًاطاخ ّاقب .ةيرط رئازلا اهيف ف

 ىريو « ةدمعأ ةعبس لمشي اهم لك ةمخفلا

 ةرجح ىلإ ىدؤملا ,خضلا ءانبلا اذهىف روحا هاجتا

 خيبملا نع ًارهاظ ًافارحا فرحتنا دق سادقألا سدق

 ةميظع ةهدر ىف ناسنإلا لخدي كلذ دعبو . هلك

 ىهو « بناوحلا لك نم ةمخضلا ةدمعألاب ةطامم

 ةماقإ اودهشيل موقلا نم ءايقتألا 00 م ىلا

 كيحنم# وذ ويم كلذ رثأ ىل اع نأ 1 رثاعشلا

 ىلعأب ةريغص ذفاون نم رونلا اهيلإ ذفني ةميظع

 ةروص ىف اهنم لك لثم ىبلا دمعلا امأ . ناردحلا

 ةمحدزم « اهناكم ىف 0

 اهالصخ ناسنإلا ىريالف « وببل ١ كلذ ءاجرأ

 ىببلا اذه فلخو 3 ةبوعصب الإ ًايجراخ 0

 تقلا ىبلا ةسدقملا تارجحلا ىف ناسنإلا لخدي

 لك اهيف ظفحمي ناك ىلا ىهو « كلاح مالظ ىف
 روخبلا نم اهعبتي امو ةدابعلاب ةصاخلا تاودألا

 هلإلا اذهل ةصصخم تناك ىبلا ةنيعلا سبالملاو
 . ميظعلا

 دس ىو مس



 ميمصتلا نأانه ركذأ نأ ىل بيطيو

 الباق ءانبلا لعجن ةقيرطي ًاناد عضوي ناك ىلصألا

 رشوحج سكب نأ نود « هيلع ةديدج تافاضإ ةماقإل

 دقو « ةقسانتملا هتدحوو هتروص هوشي وأ دبعملا
 نأ وه « دبعملا ءاني ىف ةدئاسلا ةركفلا هذه تناك

 كلذ لجأ نمو . روهدلا ركو مايألا رم ىلع تبي

 تاباغلا اهنأك ةمخض دمع تاعاق ميقي نوعرفلا دجن

 ءاجرأألا ةعساشلا تاعاقلاو ةقسابلا راجشألا تاذ

 ؛ ًاضيأ هلإلاو كلملا لثمت ىت

 « اهناهيو اهولع ىف ءايسلا حطانت ىلا تالسملاو

 نكلو : ميظعلا هدبعم لعخدم دنع اهبصني ناك هلا

 لا ةمخضلا 5 ليثاعلاو

 سح تحت عقتال ءايشألا هذه لك نأ دجن ةنزاوملاب

 ةيلاخ ةينانويلا دياعملا دن كلذلو ؛ ىبيرغإلا

 ىرصملا دبعملا نأ ىرن ىرخأ ةهج نمو « اهنم
 ىف هدجن ىذلا ىنيدلا روعشلا لثمت ةركفب مقأ
 ةيطوقلا ةينامورلا سئانكلا

 رئاعشلا ىف ًادئاس هدهاشن ىذلا حورلا

 نأ دج كلذلو ؛

 ةيرصملا

 قلطي ىلا ىهو

 قى اه رئاظن دحجوي ديعملا ةحاس ق

 3 ةقدلاو ءانتعالا ُْق ةياغ ةهروصب

 4 روخبلا اهيف

 دهاشت امك « ةيطوقلا ةينامورلاو ةيطبقلا سئانكلا
 هعيتي امو سادقألا سدق لصف دق امهلك ىف نأ

 ىف نيدلا لاجو ريغ نيعأ نع ةدابع تاودأ نم

 اهمايوتحم ةيؤرو اهوخدب حمسيال ةصاخ تارجح
 نم ةينيدلا رارسألا نوفرعي نيذلا كئلوأل الإ

 ادئاس ديعملا نم زارطلا اذه لظ دقو « ةنهكلا

 ةملاطبلا دهع ىف نكلو « نامورلا دهع ةيابن ىتح

 تيب ىعدي ريغص ءانب دسبعملا اذه فاضي ناك
 .اهنبا عضتل هيف لزعنت ةطالاتناك ثيح « ةدالولا

 دق ىرصملا نأ ىلع لاوحألا دهاوش لدتو

 ئذلا « ىلزألا لتلا ةروطسأ نم هدبعم ميمصت لحتأ

 ريسفتو . ةقيلخلا ءدب دنع « عر هلإلا هيلع رهظ
 ةطاسوب هباب لصي هنأ دجت دبعملل رئازلا نأ كلذ

 عافتراب دسبعملا لخخاد ىف ريسي مث « عفترم لم
 سادقألا سدق ةرجح ىلإ لصي نأ ىلإ ًائيشف ًائيش

 دبعملا ىف ةطقن ىلعأ ىهو « هلإلا لاثمت اهيف ىلا

 عر هلإلا هيلع فقو ىذلا ىلزألا لتلا سأر .ىأ

 حبصأ يذلا ىرحلا لكشلا ىهو ملاعلا قلخ امدنع

 . هلإلل زمري هنأل ؛ ًاسدقم .

 كيبل .همل ةنهكحص

 ىلع نوموقي مدخ نم ديعم لكل دبال ناك

 دقو « نيدلا لاجر نم نوبختني هنوؤش ةياعر

 لك ىف نيدلا كلاجر ماظن نأ ىلع شوقنلا تلد

 لاوحألا ضعب ىف الإ ًادسحاو ًابيرقت ناك دبعم

 هريغ نع دبعم ىف امظع ناك مهددع نأ دجن ةردانلا

 نوصاخلا هتنهك هل ناك هلإ لك نأ كلذ ىلإ فاضي

 ةدايع ىلإ ريشت ةنيعم تايمسم نولمحم نيذلا هب
 ريكألا نهاكلا بقل نأ نم كلذ ىلع لدأالو. مهفإ

 الثف هزيم صاخ تعني تعني نأ دبال ناك هلإ ىأل

 سم نيع ىف سمشلا هلإل ربكألا نهاكلا نأ دجن

 دبعمل ربكألا نهاكلاو « نيئارلا مظعأ ىمسي ناك

 ) عانصلا سيئر » ىمسي ناك فنم ىف حاتب هلإلا

 و عانصلا سيئر » وأ

 توحت هلإلل

 ء توحت تيبل
 ةرابعب وأ هلإلل لوألا نهاكلا بقل لمحي لوألا

 اذه لمحي ناكام « هلإلل لوألا مداخلا خصأ

 « نيم ١ ةحلالا نم لكل « لوألا نهاكلا » بقللا

 نهاكلا ناكو اذه .«روحتح» و « روحنادو.

 الكوم ناك يذلا دبعملا يف كلملا لثمي لوألا

 ةيوللا ميظ طع ىمسي ناك نينومشألا ىف

 نومآ هلإلا نهاك نأ دجن ًاريخأو



 ىذلا كلملا بايغ ىف موقي يذلا وه ناكو « هب

 ةيمويلا رئاعشلاو لافحألا ةماقإب الكوم هدحو ناك

 ناكو « ةيهلإلا ةميظعلا بكاوملاو دايعألا مايأو

 دحأل لزي لاح ةيأ ىلع هتبيغ ىف هنأ لمتحملا نم

 ريكألا نهاكلا ناكو . فرشلا اذه نع هيسوءرم

 ىيدلا سيئرلا وهو

 ةصاخلا ةيويندلا رومألا ىلع فرشي نأ هيلع ناكف
 هلخدت ىلإ ىدأ امم ًادج ةريثك ًابلاغتناكو « هلإلاب

 ةناكملا نم كلذ ىلع لدأالو « ةيسايساا رومألا ف

 ريكألا نومآ نهاك اهلغشي ناك

 ع هلإلا لصألا ىف هنيعي ربكألا نهاكلا ناكو

 ىق هبصني ىذلا وه كلملا ناك عقاولا ىف نكلو

 هيف بعلي ميظع لافتحا هبيصنتل م ع هتاكم

 ةيليثت هبش تناك اهنأ عقاولاو ٠ اماه ًارود ىجحولا

 نييعت نم اونكمتيل نيدلا لاجر ابب موقي ةيلزه
 ةفيظولا هذسل كلملا هبختني ناك يذلا لجرلا

 ىرورضلا نم نكي مو .
 ج ردت دق ربكأ ًانهاك بختني ىذلا درفلا نوككي نأ

 نكي ملهن هنأ اك هتفيظو لبق ىلا فئاظولا لك ىف

 « كلذك ةيرادإ فئاظو هل

 ىلا ةيويندلا

 مهسفنأ هنع نوضريو

 6ع

 دق ذإ <« داب ا ءرورضلا نم

 نيب نه ىب وأ طالبلا لاجر نيب نم بختني

 . شيلا داوق

 اهم زاتع 03 رهاظ تازيم كانه نك < لو اذه

 هسأر ناكد قف نيرخآالا ةنهكلا نع ربكألا نهاكلا

 ءادأب موقي ناك امدنع دهفلا دلج ىدتريو « ًاقيلح

 لاجر سبالق هسالم تناكو « ةيئيدلا رئاعشلا

 ىف « هيف شيعب ىذلا رصعلا ىف ةلودلا ءاظع

 ًاصيمق ًانايحأ ىدتري ناك الثم ةفيدحلا ةلودلا
 ناك ًانايحأو « هيتيكر تحن ام ىلإ لبصي ًاضافضف

 نيكو ةشكشكم ةرتسب رهظملا مخف ًاصيمق سبلي

 لمح ربكألا نهاكلا د « نيحوتفم

 . فنم ىف صاخ هجوبو هتفيظوب ةصاخ ةراش

 حمسي نيذلا مه دبعملا ىف ماظعلا ةنهكلا ناكو

 ىف هلإلل ماقت تناك ىلا رئاعشلا لك روضحب مل

 ى نومسي اوناك ةنهكلا ءالؤهو . سادقألا سدق

 (كلملا ىأ) هلإلا ءابآ ةنهكلا ةيدقلا ةيرصملا نوتملا

 ىلع اوناكو لوألا ةنهكلاو . هلإلا ةمدخن ةنهكلا مث

 قلطأ دقو . نيرخآلا نم ةسجرد قرأ رهظي ام
 ءءايبنألا مسا هلإلا ةمدخ ةنهكلا ىلع قيرغإلا

 . ىحولا هب قطني ام نومجرتي اوناك مهمأل كلذو
 اماظن نوعبتي اوناك ةملالا ءابآ ةنهكلا نأ ظحالبو

 « ريكألا نهاكلا ناك مبسأر ىل |عف اا راو

 هتفيظو تناكو « هلإلل ىناثلا نهاكلا هدعب قأي 5

 هلامعأ ىف ريكألا نهاكلا نواعي ناكذإ ؛ ًادعاسم

 اك « ةينيدلا هفئاظو ىف هلع لحي ناكام ًابلاغو

 بحاص هللا كالمأ نم

 هلإلا عناصم صاخخ هجوب زيني ناكف « دهملا

 تناك كنركلا ىف ؛ ماسأيو « هلوقحو

 كلملا اهبصصخم ناك ىب ا ةيبنجألا ا دالبلا نم لص

 عقاولا ىف ىناثلا نهاكلا ناك دقو . هلإلا كحيغل

 « ريكألا نهاكلالثم هوفظومو هعابتأ هل ايظعأفظوم

 دقف نورخآلا ةنهكلاو عبارلاو ثلاثلا نانهاكلا امأ

 ىف ائل ددحت مل لامعأو فئاظوب نوموقي اوناك

 ناكو اذه . نآلا ىح انيلإ تلصو ىلا شوقتلا

 اومسق مهنأ ىح « ًادج نيديدع نويداعلا ةنهكلا

 ةمدخ ىف اهلمعي موقت ةقرف لك تناك قرف عبرأ

 . بوانتلاب دبعملا

 ريبك ءزج ةراد داب , درغني ناك

 ىلا هي زخلا ك

 ةقبطلا ىف نوربتعي اوناك نيذلا ةنهكلا امأ

 فئاوط ثالث اوناكف نيرخآلل ةبسنلاب ايندلا

 ةيناثلاو ٠ « نورهطملا ةنهكلا » ىه ىلوألا ةفئاطلا

 لاجر ةنهكلا ١ ةئلاثلاو « « نولترملا ةنهكلا »

 . « ةقاشلا لامعألا
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 نوكت نأ نيرهطملا ةذهكلا ىلع ًامازل ناك دقو

 ىلا فئاظولا بيسب ؛ ةفيظن ةرهاط مهماسجأ

 نوب راقي اوناك نيذلا مه مهنأ ذإ ؛ اهب نوموقي اوناك
 نيذلا مهو « هلإلا لاثمت نمو سدقملا براقلا نم

 لاش نونيزيو « رئاعشلا تالآ نوامعتسي اوناك

 مايأ ىف سدقملا براقلا نولمحيو « موي لك هلإلا
 . ةيمشرلا تالافتحالاو دايعألا

 ناكو « ةماه ةيندم فئاظو مهيلإ لكوي ناك هنأ

 ملل تاكا ٠ ةنهكلا سيئر ةفئاطلا هذه سأر ىلع

 < رهطم ريكأ نهاك

 رصحتت ملاعأ تناكف نولترملا ةنهكلا امأ

 ليترتو ةيرئاعشلا تالافتحالا ميظنت ىقاطقف

 ةفئاطلا هذه دهاشتو « ةدابعلاب ةصاخلا ديشانألا

 ةيدرب ةقرو نم نوؤرقي ابلاغ رظانملا ىف ةنهكلا نم

 كلذ ىلإ فاضي

 مهسأري ناكو 1 ىبيد لفح لكل ةيسانملا غيصلا

 . « نيلترملا ةنهكلا سيئر » ىعدي سيئر

 اوناك نيذلا ةنهككلا نم ةفلاثلا ةفئاطلا امأ

 « ةليئض مهنع انتامولعف ( اع تسويمأ ١ نوعدي

 رودب ةنهكلا نيب نوموقي اوناك ممنأ رهاظلاو

 0 عجار 0 مهسيثر بقل فرعن الو قاش

 متطنع اع 2عهومصمعأ لع طلتعات ملقم )

 «ءايقتألا سانلا نم ةفئاط دجوت تناكو اذه

 مهنأ ى عازن الو . ةعاسلا دارفأ نومسي نيذلا

 ديعملاب ةصاخلا ةيداملا لامعألا لكي نوفلكي اوناك

 ةدملو ةمظنم تارّتف ىف مهامعأب نوموقي اوناكو

 انكح اذإ ةعاس نع لصألا ىف ديزتال دق ةمولعم

 : مهمسأ نم كلذ ىلع

 تاعئوداكلا ءاذححخسلا

 ةمدخ ىف راودأب نوموقي لاجرلا ناك امكو
 نمدقي كلذك ءاسنلا تناك « ةنهك مهفصوب هلإلا
 ةفئاط تناكو « دبعملا ىف ءاسن نهفصوب نرتامدخ
 « نيتزيمم نيتقرف ىلع لمتشت دبعملا ىف تانهاكلا

 ىلع ةيناثلاو « هلإلا تايظح ىلع ىلوألا لمتشت

 ٠ تاصقارو تاينغمو تايقيسوم

 نبنمو « هلإلا تابهار نه هلإلا تايظحو
 تاسدقم تاقيشع لاقي امك نكي لو هعرح فلأتي

 جوز اهرابتعاب ةكلملل تافيصو عقاولا ىف نك لب

 نكو « دالبلا ىف موقلا ةيلع نم نكو « هلإلا
 ةماع ةسيئر ةريشع لك سأر ىلع رئاشع تامسقم

 ةيرقملا ةيشاحلا نم نايحألا بلغأ ىف بختنتتن

 .٠ نومال ىاثلا نهاكلا وأ ريكألا نهاكلل دج

 تانهاكلا ةفئاط ةسيئر ًايرظن دعت ةكلملا تناكو

 ةفئاطل ىلعألا سيئرلا كلملا ناك امك « دباعملل

 ةيخإلا ةجوزلا ىعدت ةكلملا تناكو . ةماع ةنهكلا

 ى كلذ ناكو « هلإلا ديو « ةيحلإلا ةديعتملاو

 5 صاخ هجوب نيرشعلاو ةسداسلا ةرسألا لالعن

 « ةبيط ىف ةميظع ةناكم نط تناك ثيح

 نم اوح امو ةبيط ةنيدمل تاكلم نهفص وب

 ناطاس ٌقوفي نيهناطلس كثب 3 ةرراجا ميلاقألا

 . ةريفلا كلت ى نوعرفلا

 مسمع مسا



 هلإلل ةيمويلا رئامشلا

 بحاصوه لصألا ف كلملا نأ ضورفملا ناك
 نهاكلا هفصوي هلإلل رئاعشلا ةماقإ ىف لوألا ىلا

 ًانهاك هنع بيني لاخلا ةعيبطب ناك هنأ ريغ « لوألا

 رئاعشلا كلت ءادأل نيدلا لاجر ءاظع دحأ وأ ربكأ

 ىذلا هلإلا لائمل ماقت رئاعشلا تناكدقو « اه ريغو

 مظعم ىف عنصي ريخص بار ىف ةداع عضوي ناك
 فرخ زملاو « بهذلاب هومملا بشحلا نم نايحألا

 بارع ناكو . ةنيقلا راجحألاب معطملاو « نا ولألاب

 دبعملا ىف سادقألا سدق ىرخأ ةرابعب وأ « هلإلا

 ماكحإب هجالزم لفقم نيعارصم ىذ بابي ًاقلغم

 نم برتقي نأ لبق نهاكلا ىلع ناكو . موتخمو

 سيالم ىدتريو « هسفن رهطي نأ سادقألا سدق

 صلختي نأ دعبو . لقحلا اذهب ةصاخلا ةناهكلا

 « ةرخبملاب رخبي ةيمسحلا هئاذقأ لك نم نهاكلا

 اهب رمي ىلا نكامألا روخبلا قيبعب ًارهطم مدقتيو
 بارا نم برقي امدنعو . هلإلا وحن هجتم وهو

 جالزملا دشيو نيطلا نه عونصملا متاحا رسكيو
 وه هلإلا هلمحت ام نإ ) : ةيلاتلا ةغيصلا ولتي مث

 عبصأب أدصوم هسفن جالزملا ناكو « روح نيع»

 ليبس ىف ةبقع ةباثع موقي هنأل ء ع تسو هلإلا

 لصفيىذلا وه جالزملا نأو « ةيخإلا ةمدخلا زاجنإ
 كلذ ىلعو هبارحت ىف هيلع قلغملا هلإلا نم نهاكلا

 ودعلا ىلع رصن زارحإ ىبعي هحتفو جالرملا دش َنِإف

 ء(روح»و( ريزوأ م نيفإلل ىدبألا

 باويأ نهاكلا حتفي جالزملا دش رثأ ىلعو

 لاثّلا مامأ عكري مث هلإلا هجو فشكيو ؛ بارما

 ضيي كلذ دعبو « تاخكلاصلا تاوعدلا الترم

 ىلع روطعلا رثنيو دبعتلا ديشانأ لتريو نهاكلا

 م لاثملا

 ولتي بارا لعشدم ىلإ نهاكلا لصي امدنع و

 ركذي مث « هلإلا رطاخ نكمطت ةئداسهم تاملك

 بارا باي ىأ « ءامملا لعد دق هنأ نهاكلا

 * هسؤب ةعاس ق هنم برتقيلو « نومآ » كراشيل

 يذلا سمشلا فوسخ ىلإ ةراشإ لوقلا اذه قو

 ىلا ٠ ةرمتسملا ةديدشلا تاجحلا هئارج نم ناك

 نيع» نكلو « رشلا هلإ « تسو اب موقي ناك

 . ةايحلا هل درتل هلإلا ىلإ ام توي « روح

 هحتفيو بارا باب قلغي نهاكلا ناكو

 حتف عبتت تناك ىلا تالافتحالاو « ةيئاث ةرم
 ىف الإ امقباس نع فلتغت ال ةرملا هذه ىف بابا
 راضحإ نم الدب نهاكلا نأ كلذو ؛ ةدحاو ةطقن

 لشعب ًاريغص الاثمت هل مدقي هلإلل ( روح نيع»

 يذلا نثملا لديو : قحلاو لدعلا ةلآ تعام ةلالا

 تعام ةخألاب انه ةدحوملا نابرقلا ىف لوقلا لصفي

 لب «لدعلا وهو يونعملا اهانعمب ذخوت مل اهنأ ىلع

 درتسي هلإلا لعجي ىذلا نابرقلا وهو ىداملا اهانعمب
 ىبملا كنيع نإ » : نال لوقيف . ةيمسحلا هتايح

 «© انعام ىه يرسيلا كلتئيعو « تعام ىه

 « تعام ىه كواضعأو ؛ تعام وه كمسجو

 كنإو تعام ىه كءاضعأ قيس ىلا كلسبالمو

 وه كزبخو تعام نم برشتو تعام نم يذغتت

 . ( ثعام ىه كتعجو تعام

 هلإلا ءاضعأ ىف ةيناث ةايحلا بدت نأ دعبو

 هسايلإب 'ىدتبت نأ بجاولا نم ناك اًميح حبصيو
 نم لاسنملا جارخإ كلذ ىضتقي ناكو « هسيالم
 لاثُملا ريهطت ىف نهاكلا ذعنأي كلذ دعبو « هبارخم

 ىلع عضوي مث « روخببلاب ىرخأو « ءاملاب نيترم
 لثقل ءاضيب ةدحاو جرسنلا نم عطق عبرأ 00

 ةعطقو « ىلبقلا هجولل ةيماحلا ىهو « بيتحن ةملالا
 مس ني سس



 « تيزاو» ةملالا لفعل ءارضخ ىرخأو ءارخ

 ةيزمرق جيسن ةعطق ًاريخأو « اتلدلل ةيماحلا ةملالا

 نهاكلا غارف دنعو « تيات » جيسنلا ةهلا لثمت نوللا

 هريطعتو هجيجرتو هنييزت ىف ذحْي هلإلا سابل نم
 كلذ دعبو « ةفلتلا تويزلاو روطعلا عاونأ لكب

 . هيارحم ىف ةيناث لاثعلا عض وي

 .لائعلا مامأ لمرلا نهاكلا رشني ناكر يخأو

 « نورطنلاب هلإلا رهطي ناك كلذ دعبو

 هنيعو لاثنلا مف حتف هنم ضرغلا ناك روهطلا

 اذهو

 ةينيدلا دايعأللا

 مايأ نأ نع ةميدقلا ةيرصملا شوقتلا انثدحت

 « ةكآلاو تاومألل ماقت ًادايعأ تناك اهلك ةنسلا

 دحاو لك ناك رهشلا مايأ نأ نم كلذ ىلع لدأ الو

 اننا ريغ هب صاخلا همتا هل ديع هيف ماقي اهم نأ ريش 4 | هيت د ماقب ام

 ًاقلطم دايعألا هذه نم ريثكلا نع ايش فرعنال

 دايعألا ةليسف نأ ُْى عازن الو 5 اناوسأ نم ريك

 ىرصملا خيراتلا روصع مدقأ ىلإ امماشن ىف عجارت

 2 دا عم . ةيرصملا ةينيدلا دئاقعلا عم تدلو دق ذإ :مدقلا
 3 ةقيتعلا

 ركذ اهيف ءاج انيلإ تلصو ةقيثو مدقأو

 ىلع ىلا شوقنلا ةفالل ماقت تناك ىبلا دايعألا

 « روحو ةهآلا دايعأ ابيف ءاج ذإ « مرلب رجح

 ىيثالثلاديعلاو «سيبونإ»و «نيم» و ( ركوس»و

 لادلا ) « دز ١ ديعو « تاشيسو ةحلالاو ( دس )

 . ( ريزوأ ىلع

 ةدع ًادايعأ دجن ةميدقلا ةلودلا لالخ ىو

 ناك ىتلا دايعألا ىهو نابرقلا ةغيص عم ركذت

 كلذكو « كلملا يدل نوظوظحملا اهماريخت عتمتي

 2 تاريسلاب ىقوتملا اهيف رعني ناك ىلا ةنألا دايعأ
3 

 5 هلالل مدقت ىلا نم ةميمعلا

 رثأ ىلعو (581/ص ؛ ءزحلا ةميدقلا رصم عجار )

 «روخبلاو ءاملاب ةريخألا ريهطتلا ةيلمع لمعت كلذ

  دعبو . ةريشعلا هذهل لافتحالا ىهتني كلذبو

 5006 بحسشي مث بارا باب نهاكلا قاغي كلذ

 رثأ ةيرحس ةسنكع وحمي باحسنالا اذه لالخ

 ناطيشلا درطي كلذكو « ضرألا ىلع نم هيمدق

 . بارحما نم هلتق ىذلا رشلا هلإ ةصاخبو عيبجرلا

 ةعدقلا رصم رئاعشلا هذه ليصافت نع عجار )

 5١9(. هوم نضال وخلا

 ىوعرفلا دهعلا ىف
 تلصو ىلا نأ ريغ « ةفورعم دايعأ انيدلو

 ةليلق ءىشلا ضعب اهحضوت ةنيمُث نوتم اهنع انيلإ
 ناك بعشلا رظن ىف رهظيام ىلع دايعألا هذه مهأو

 كلملا جيوتت ديع نأ ملعن نحنو . كلملا جيوتت ديع
 هتغبص هيلع غيسي ناك ىذلا وه هتدالو ديعال

 ىلإ عا هلأ : ءاملعلا صضعب لوقي مدقلا 2 كيعل

 ىبيلوبويلحلا دهعلا َْق كلذو « نيضرألا كيحوت دهع

 « ىيطلا دهعلا ىلإ عج.ري هنإ : ضعبلا لوقيو
 ىلإ اهحيرات ف عجر 0 زئاخا نمو لل ايم رات ف + ءاعشلا هذه نأ كاملا ٠

 ناف لاح ةيأ ىلعو « ىلوألا ةرسألا دهع لبق ام

 ةيسئر لوصف ةثالث انل ركذ دق مرلي رجح

 ناك تاللافتحا نع ةرابع ىهو جيوتتلا ديع نع

 . اهب مايقلا لبق رهظي نأ كلملل حشرملا ىلع اهيف ًامازل

 هجولا كلم فارشإ ١ وه لوألا لافتحالاو

 لبقتسملا كلم ناك دقف « ىرحبلا هجولاو ىلبقلا

 ىلا ىعو « ء ىلا ضعب ةعفترما ةصنملا وحن ريسي
 نيتلوصفم رهظل أ رهظ نيتروصقم ةئيه ىلع تناك
 ريمألا ناكو 4 شرع ةروصقم لك قو 2 رزجاح

 ىلاوتلاب امهنم ةدحاو لك ىلع سلجي كلملل حشرملا
 مل ا عا سس



 ضييألا جاتلا ايدترم نوكي ىلوألا ةلاحلا قو
 ةلاحلا ىنو ؛ ىلبقلا هجولا كلم هفصوب آقرشم
 سبلي ناكو ءىرحبلا هجولا جات سبلي ناك ةيئاثلا

 هيدي ىفو نيمدقلا ىبح وأ هتبكر ىتح هفلت ةريس
 .(ةردلا» و (اكحو مكدحلا ناك وص

 « نيضرألا مخ لثمي ناك ىناثلا لافتحالاو

 ةطاسوب كللملا مامأ لثمي ناك لافتحالا اذسهو

 ةطاسوب ىرخأ ةرابعب وأ « تسو روح نيملإلا
 اذهو .نيملإلا نيذه ماقم ناموقي نيذللا نينهاكلا

 نيذللا نيتابنلا مه ىف لثمتيو « روهشم لافتحالا
 لوح نينشلاو ىدربلا امهو « نيرطقلل امهم زمري

 اذهو « «[س» مهلا ىلإ هب زمري ىذلا دومعلا

 اذهو « كلملا شرع ىناج ىف ًاريثك دهاشي رظنملا

 ديحوتب ضاخلا ميدقلا حلاصلا لمعلاب ركذي
 وهو « نوعرفلا دادجأ هب ماق ىذلا نيضرألا

 ىلع ىفضت ىتلا ةيساسألا رئاعشلا نم دعي كلذك

 , ةسدقم ةغبص كلما

 رادخلا لو- فاوطلا وه ثلاثلا لافتحالاو
 ديدحلا كلملا نأ ىبعي هنأ لمتحي فاوطلا اذهو

 نأ هيلع ًامازا ناك كلذ ىلعو « هكذلمأ ملست دق

 ماقي ناك هنأ كلذك رئاخا نمو ؛ هتمصاعب فوطب

 دنع اوماقأ دق اوناك ىنيطلا رصعلا كولم نأ ببسب
 هجولا لهأ ةيامح اهنم ضرغلا ايظع ًارادج فنم

 دق اونوكي مل نيذلا ىرحبلا هجولا لهأ نم ىلبقلا
 ىعدي ناك يذلا رادخلا اذه نأو « ًامامت اوعضخأ

 ىلع بوسنحلا راصتنال زمر وه ضييألا رادحلا
 . لايشلا

 ناك ةثالثلا ةيسيئرلا تالافتحالا هذه دعبو
 ليجست . اهمهأ ىرخأ تالافتحاب موقي كلملا
 هتيلوت دنع كلملا اهلمحي ناك ىلا ةسمحلا ءاهمألا
 دياعملا رظانم ىف دهاشي لفحلا اذهو « شرعلا

 اسرب ةرجش لظ ىف ًاسلاج كلملا ىري ذإ « ًاريثك

 ةباتكلا ةبر تاشس ةهلالاو توم هلإلا نأ نيح ىف
 « ةسدقملا ةرجشلا قرو ىلع كلملا ءامسأ نابتكي

 ريغع لجسي هذه جيوتتلا دايعأ نم ءابتنالا دعبو

 تاعطاقملا ماكح نم لكل خسن لسرتو لفحلاب

 « ديدج روح جيوتن ىأ « ديعسلا ثداحلا اذهب

 قفآلا ناكرأ ىف ريطت رويط ةعبرأ قاطت كلذكو
 ىلوت ًاديدج ًاروح نأ ملا لا لك ربختل ةعبرألا

 كلملا ذخأيو حارفألا ماقت كلذ رثأ ىلعو . شرعلا

 دنع ريبك لافتحا كالذل ناكو « دياعملا ةماقإ ىف

 . ءابنالا دئعو ساسألا عضو

 نيم هلإلل ريبكلا ديملا
 اذه نع اهب سأي ال تامولعم ضعب انتلصو

 عقاولاو : ةلغلا ىشنال كلذ عم اهنأ ريغ « ديعلا

 دايعألا مدقأ نم دعي طقف بر ( نيم ) ديع نأ

 نأ نع الضف اذه « رصم ىف ابي لفتحي ناك ىلا

 لوأ نم « ةيرصملا دالبلا عيمج ىف دتما دق هناطلس

 دهاوش لدتو . ىنامورلا دهعلا ىتح ىنيطلا رصعلا

 ال ظفح دق هديعب لافتحالا نأ ىلع لاوحألا

 اهظحلن ىلا ةيكلملا رئاعشلاب ةقيثولا هتقالع ببسب
 دياعم انل تظفح دقو « ةثيدحلا ةلودلا دهع نم

 دهع نم ىلا ةيزانحلا دياعملا ةصاخب و « ةبيط ةقطنم
 ,ثلاثلا سيسر و ( مويسمرلا ) ىلاثلا سيسم ر

 ء ىلا صضعب ةمشهم ةدع رظانم ( وباه ةنيدم )

 ةميدقلارصم عجار ) كلملاو نيل جودزملا ديعلا نم
 دست ثيح هالاه ل أ ص عباسلا ءزحلا

 © ( ديعلا اذهل ًايبسم ًافصو

 ةراضمللا ١و - م



 2 مالآ ةيحح ر سه ديع

 « ىونس ديع ةنوفدملا ةبارعلا ىف ماقي ناك

 ديحولانملاو ؛ همالآو ريزوأ هلإلا ثوم هيف لثمي
 ناملا وه تاحاضيإلا ضعب هيف انيلإ لصو ىذلا

 كلملا ةيلام سيئر ترفنرخأ انل هفلخ يذلا

 مل ةيحرسم ىلإ ريشي وهو « ثلاثلا ترسونس
 ةحوللا هذه نئم نأ عقاولاو . نآلا ىتح انيلإ لصت

 نيوانع لقألاىلع وأ « ةيحرسملا هذحل اصخلم ريتعي

 ثداوحلا مهأ تلئم دق ةيحرسملاو اوصف مهأ

 نيوانعلانم انل نيبتيو .ريزوأ ةروطسأ ىف ةدراولا
 نأ نم دب ال ناك هنأ ةسحوللا كلتب ةنودملا

 نأ زئاخلا نم ناك هنأو « مايأ ةدع اهليثمت رمتسي

 لقأ ىلع ةماحلا اهوضف نم لصف لكل يثمت رمتسي

 ىف كرّتشي ناكر وهمحلا نأو « الماكاموي ريدقت

 نأملا ىف ءاج ام مهفيو . اهيف ثدح ناكامم ريثك

 لوألا لصفلا : ةينامث لوصف تاذ تناك ةةياورلا نأ

 (تاوبوا مدل راما هلإلا كلذ نع انل فشكي

 ءادعأ تنشيل بكوم ىف ًاجراخ

 : قيرطلا هل

 هبراق ىف هفن ريزوأ رهظي ىناثلا لصفلاو
 نودعاسي اوناك نيذلا جاجا ضعب هيف لزني ىذلا

 حستفيو ريزوأ ء

 براقلا ريس نولقرعي نيذلا ءادعألا دص ىف ريزوأ

 ره دق ةحوللا بتاك ترفنرخا نأ انه ظحليو

 ؛هنع ًاكيش ركذي نأ نود ريزوأ لتق عوضوم ىلع

 . هفصو حصيال ًاسدقم ًاعوضوم كلذ ناكو

 بكوملا ميظنت هيف ركذ دقف ثلاثلا لصفلا امأ

 امدنع ام ًاعون رفظم لافتحا وهو « هلإلل ميظعلا

 . هفتح هلإلا ىقال

 ةكحللا بر توت جرخم عبارلا لصفلا ىو

 . هركذ دري مل كلذ ناكنإو ءةثحلا دج هنأ كشالو

 نم سماخلا لصفلا فلأتيو

 ى « طينحتلل نا هلإلا زهجم ىلا ةسدقملا

 ى ريسي روهمجلا دهاشي سداسلا لصفلا نأ نيح

 فل ىتلا ءارحصلاب سدقملا ماقملا ىلإ ميظع ماحز

 هلإلا كلذ ناَّمج نوعضي ثيح « ةئوفدملا ةبارعلا

 . هربق ىف لحارلا

 اعئار 0 ناك هنأ دب الف عياسلا لصفلا امأ

 ةبارعلا نم ةبيرقلا « تيدن ٠ ( ءاموأ ) * ىطاش ىلعف

 ( تسو هلإلا مههف اب ريزوأ ءادعأ مزوم ةنوفدملا

 . ريزوأ نب روح دي ىلع ةميظع ةعقوم ىف هعابتأو
 ىلإ داع دقو ريزوأ دهاشن نماثلا لصفلا ىو

 بكوم ىف ةنوفدملا ةبارعلا دبعم ىلإ لخدي ةايحلا

 : رفظم
 ةناكم هل ناك ىبعشلا ديعلا اذه نأ ديالو

 ّآ راركتو ار ارم دهاشن ذإ « موقلا سوفن ىف ةميظع

 دعب اولاتيل ميظعلا هلإلل ةالصلاب جاجحلا مايق

 ميظعلا لافتحالا اذه ىف كارشالا ةوظح توملا

 ه١؟ ه٠ صا ءزحلا ةميدقلا رصم عجار)

 . (ديعلا اذه نع ةماه ليصافت دجن ثيح

 تالافتحالا ٠

 رصقاللا ديعل نومأ ةرايز ديع

 ف ماقت تناك ىنلا دايعألا مهأ ن

 « تبأ » ديع ةثيدحلا ةلودلا دهع ىف رصقألا

 0 ىلاخلا رصقألا دبعم مما وهو « ميظعلا

 دعي ناك ديملا | اذه نأل ؛ ميرحلا «تبأ» ةملك

 ًارخاف الافتحا ةنس لك هب لفتحي ناكو نومآ ميرح

 2 رصقألا ى هعرح نوما روزي ناك امدنع كلذو

 ناكف « ةجرد ىصقأ ىلإ ًايبعش ًاديع ناك دقو

 نوم ةآلا ةرايزل كنركلا دبعم رداغي نومآ هلإلا

 00000 1 هر مسدس



 سماخلا مويلا رصقألا دعم ىف تناك ىتلا

 دوعي الو « ناضيفلا لصف نمىناثلا ربشلا نمرشع

 نيرشعلاو سداسلا مويلا ىف الإ رصقألا دبعم نم

 ناك ديعلا اذه نأ ظحليو « رهشلا سفن نم

 ربشلا اذه سفن نم رشع عساتلا مويلا ىف *يدتبي

 ةسماعرلا دهعى ًاموي ؟ا/و لب ًاموي 74 ةدم دتعو

 طق ًائيش فرعن ال اننأ فسألا دج هل فسؤي اممو

 نومآ ثكم ءانثأ ديعلا اذه لالعن يرجي ناك امع

 ليصفت ملعن رخآ ةهجنم اننأ ريغ « رصقألا ف

 ىح كنركلا نم بكوملا ريس
 نفبو ةقد لكب نومآ خنع توت كللملا انل هروص

 ىلع مايأ "تعط دقو: + ةلراملا لث قفا ةحنيدم هيلع

 بكم ان روصت لازتال اهنأ ريغ اهم ريبك ء زج
 8 هريس اهذخنا قيلا تاوطخلاو هتجبم و هتايح لكب

 دق ذإ « رصقألا

 مدسقي نوعرفلا بكوملا ىف دهاشن ام لوأو

 ىف ةنيزم نومآ ةنيفس دهاشتو :« هسفنب نابرقلا

 ىف تعضو دقو : ةرخاف شبك سأرب اتيان

 دهاشنو ؛ سووان ةئيه ىلع ةدعاق ىلع اهءراخم

 موقي كلملاو هلإلا مامأ ةسدكم روهزلاو نابرقلا

 .ةرخمملا مدقيو فقاو وهو 2 لئاس تايرق مدقتب

 «ةبيط ثلاثل نفس ثالث بارا ةيابع ىف دهاشيو

 كقو 34 وسخ ) هنياو توم هتحوزو نومآ

 بكوم لا *يدتبي كللذ دعبو « نايرق مهمامأ عضو

 ةعمو 3 ريسم ا ناذيإ

 ةلومحلا نفسلا نه عبرأ ريست 9 ” «ليطلا ىلع براض

 ناك ثيح « لينلا ىلإ نورهطم ةنهك فاتك ىلع

 ىف ريسلاب ةصاخلا ةريبكلا نفسلا ىلع اهازنإ بجي

 دبعملا ةباوب قرت نفسلا هذه تناكو « لينلا

 نلعي قدنج هن وأ قف ىشثميف

 كانه كلملا دهاشيو « ةقانأو ةقد لكب ةفرخرزملا

 ًانايحأ هفلخ ريسي ناكو ء نومآ ىلإ نابرقلا مدقي

 ىداسهت تناك هسأر ىلعف ؛ةعورلا ىف ةياغ لبنلا
 دقو « نوما, ةصاخللا « تاحرسو » ةامسملا ةئيفسلا

 اهؤوض ناك ىتلا ةمميركلا راجحألاو بهذلاب ثعمل
 نم لوطسسأ اهبحصي ناكو 3 عاملا ىلع سكعتي

 «وسنخو نومأ اتنيفس اهطسو ىف دهاشت نفسلا

 ناك ئطاشلا ىلعو : ةكلملاو كلملا ىتيفس كلذكو

 نم فلأتي نفس هبحصي ليوط بكوم دهاشي
 نونغملاو ءاسنو الاجر نويقيسوملاو شيحلاو ةنهكلا

 مل بعشلا نأ روصلا ىف انه ظحليو . تاصقارلاو

 بكوملا اذه ىف كرتشي ناكهنأ دبال نكلو « لثع

 . هعم قفصيو دعب نع

 لابقتسال دادعتسالا ةبهأ ىلع ءىش لك ناكو

 ىلا قيرطلا ىناج ىل إء ىري ناك دققف « بكم لا

 ىتلا نابرقلا اهيف ةماقم ريصاقم ليتل ل !إ ىدكت

 ةب رقم ىلعو 3 ةلبقملا لافحألا ىف 5 لمعتست تناك

 دخؤيو حئابذلا حبذت تناك ريصاقملا هذه نم

 ةيابملا ىو 8 هتماقإ ءانثأ هلإلل برّقتل ديعملل اهمحل

 اهرمم ىف ةدحو لك نفسلا ىقأت

 تالافتحللا نع ًائيش فوعن الو اذه « اهب صاخلا

 ثكم ءانثأ كلذ دعب ديعملا ىف لمعت تناك ىلا

 روص فلتحت الو اذه

 ىلا ةروصلا نع كلنركلا ىلإ هلإلا ةدوع رظنم

 كن ركلا ىف ديعلا ىهنني ناكو اذه « اهانفصو

 بكوم لا قبيسي ناك دف . ةديدج نيبارق ميلقتي

 عضوتو ةسدقملا

 . رصقألا ديعم ىف هلإلا

 حبذلل ةدعتسم راهزألاب اهنورق ةنيزم ةنمسم ناريث

 . ةريخآلا ةيحضلا نوكتل

 هلإلا ةرايز نأ وه انه هتظحالم ردجت اممو

 ةديرف نكت مل رصقألا دبعمل كنركلا بحاص نومآ

 ىق ثدحن تارايزلا هذه لثم دجن ذإ « ابماب ف
 نأ ريغ « ىلإ ثولاث ءاضعأ نيب ةريبك دايعأ
 هذه لثم نع نايحألا بلغأ ىف انصقنت ليصافتلا



 تاوبو هلإلا نأ ملعت ظحلا نسحلو . دايعألا

 بحاص سييوثأ هلإلا هراج راز ىطويسألا
 ؟فالحن دحين ةثيدحلا ةلودلا لالخ ىفو . «ترركر»

 «ليمخلا يداولا ديع» ب فرعي ديع (تبأ» ديعل

 باوبأ ىلإ نومآ هلإلا بهذي هئانثأ ىف ىذلا وهو

 كولملا هدوجوب فرشيل ةيبرغلا ةبيط ىف كولملا
 رضع ةعبرأ لقألا ىلع ثكمب ديعلا اذهو« تاومألا

 ةقرو انل ركذت ثلاثلا سيسعر دهع قو . ًاموي

 دجوي ىذلا تب تين هتنبال حاتب ةرايز سيراه
 فنم نم برقلاب اهبارحم

 ناردسج ىلع انل لثم ىيرغإلا رصعلا ىو
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 ىلا ةردند هبر :روحتح ةرايز ديع وفدأ دسسبعم

 ديعم ىف روح اهجوزل ةنس لك اهب موقت تناك
 ناك دقو « ميظعلا اهديع ةبسانمب كلذو « وفدأ

 تناك ةملالا نأل كلذو « وفدأ ىلإ اليوط رفسلا

 روح ناك دقو + قيرطلا ىف ىلا بيارخلا ففقت

 دقو اذه . هراوزل ًاعركت قيرطلا ىف اهلباقي وفدأ
 ىلا رئاعشلا ليصافت وفدأ دبعم نا ردج ىلع تشفت

 ةلوطم ةروصب ةبسانملا هذهل ماقت تناك
 رصم ىف ةينيدلا دايعألا نع ةيح ةروص انل مدقي

 هوادع هم
 امم ةقيقد

 نع ةذوحلأم اهنأ َْق عازنالو « رخأتملا رصعلا َْق

 < ةقباسلا روصعلا

 نيدلاب هطالتخاو نيب رصملا دنع رحسلا
 ةرطيسملا ةوقلا وه ناك نيدلا نأ ىف عارنال

 بوعش نم هريغو ىرصملا بعشلا رعاشم ىلع

 عرضتي رمألا *ىداب ىف درفلا ناكف « ميدقلا ماعلا

 ءانفاسأ امك «ريخلا هيزجي وأ رشلا هنع ارديل هيرل

 ءاضق ىلع لاتحم نأ ديري هسفن تقولا ىف هنكلو

 ةيلعاف دشأو « ةوق رثكأق رطب ةيصعتسملا هجئاوح
 رمألا هيلع طلتخا كلذبو « هدبعي ىذلا هلإلا نم

 ىف هنأب فرثعا دق ناسنإلا نأ دجنف . ةيادبلا ذنم

 نع ةجراخ ةيفخ يوقب ًاطوحم ناكمو نامز لك

 امب اهمواقي نأ هتعاطتسا ىف نكي ملو « همهف قاطن
 ليمتسي نأ لواح دقو . لئاسو نم هلوانتم ىف

 « ىرخأ ةرات نفلابو ةرات عرضتلاب ىوقلا هذه

 دوهجما اذه اديلو امه رحسلاو نيدلا نأ عقاولاو

 ةدحاو ةرورض يديلو اناك املو . جودزملا ىناسنإلا

 طاقن ف الباقتي نأ نذإ ىعيبطلا نم حبصأ اهنيعب

 كلذو ء دحاو ضرغ ىف نالمعتس امهف « ةدع

 هبر ىلإ ًايلاغ أجلي هسؤب ةلاح ىف ناسنإلا نآل

 ليننع زجع ذإو« ةبهر وأ ةبغرو ؛ ةفيخ وأ ًاعرضت

 .ةملالا ىلع ىتح رطيسي يذلا رحسلا ىلإ أك هبولطم

 اذإ ايف ثحبن نأ ثبعلا نم هنإف كلذ ىلعو
 « رحسلا ديلو نيدلا وأ نيدلا ديلو رحسلا ناك

 رهظم امههالمأ دحاو تقو ىف ارهظ دق ناداقتعالاف

 نودعي ةهلالا نأ نم مغرلا ىلعو « ىعبطلا ع

 انايحأ نوأجلي اوناكمهناف « ةميظع ةوق باعصأ

 ةيطلإلا ريطاسألا نأ لبق نم انفرع دقو « ةليحلا ىلإ

 1[ ريثك ظحلذ مث نمو « ةيرس دهاشع ةمعفم تناك

 « رحسلاو نيدلا نيب قيثولا نماضتلا
 كالملا قوتملا ريصم ناك دقف « ةيزانحلا تادقتعملا

 هيلع ًامازل ناك ىذلا فيخغلا ةرمخآلا ملاع ىف لجاعلا

 ةيرحسلا غيصلا هفرصت تحن نكي مل اذإ هقرتخي نأ
 . نورهاملا ةرحسلا هل اهفلؤي ناك ىلا ؛ ةنيقلا
 هنإف ةرحخآلا لاعل ايرورض ًارمأ رحسلا ناك اذإو

 ثيح ايندلا ةايحلا هذه ىف ةرورض لقأ نكي مل
 . ةرفوتم امئاد مالآلاو راطخألا

 رحسلا هيعلي يذلا رودلا سرد انه لواحتسو
 داقتعالا ىلع ىوطني رحسلاف « ةيمويلا ةايحلا ىف

 ى ةصاخمو

 , اهكلو « ةرشتنم ةداع نوكت ةعيبطلا ةقراخ ةوق ىف

 صاخشأ ىف زكرتت نأل ةصاخ لاوحأ ىف ةلباق
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 له ادجلا ناك دقو. صاح ءايقلا وأ ء نيم
 هذه ىلع رطيسي نأ وه رحاسلا رود نأ  لقألا
 ةدئاغفل وأ هتدئافل اهلمعتسي كلذ دعبو « ةوقلا

 « ةعيبطلا ىوقل رمألا ردصي رحاسلاو . هريغ
 كلذو « هنوفيخم ال مهنأ امك ءةآلا ىشمخعال وهو

 ىف ناك لب ؛ طقف رماوألا مل ردصي نكي مل هنأل

 ِ؟ ةأرحلا هذه تتأ نبأ نش 7 مهديدبل هرودقم

 هتزوح ىف نأ هسفن قامعأ ىف رعشي هنأ دقتعملاو

 « اهل اوعضخي نأ مهسفنأ ةملالا ىلع امازا ناك ة وق

 « ًاديج اهيلع ظفاحي ةوق تناك اهناف لاح ةيأ ىلعو
 . اهرارسأو ةعيبطلا نع سانلل فشكي ناك اهبو

 يذلا ىلا رسلا لك ةوقلا هذه ىف نكي ناك دقو

 ًائيش تناك ةقيقحلا نكلو « هسفن هب طيح ناك
 « ًارهاظ ًائيش الإ نكي مل حلا رسلاف . ةرملاب رخخآ

 ىف ظننا دق ىبيرجت ماع - عقاولا ىف - رحسلاو
 لماعلا ىه اهيف ةفدصلا تناك قرلا نم نيعم ددع

 ةظحالم وه هلمع بجي ام لوأ ناك دقف « ربكألا

 ةيجراخلا لاوحألا نيودتو « اذه انملاع ىف رودي ام
 بناج ىلإ وأ ةداعسلا بناج ىلإ ثداحلا هجوت ىبلا

 اذه نيب ناسنإلا دجوي نأ ىنكي ناكو . سحللا
 رصانع ىلع لوصحلل لاعفلا ببسلا ةقالع كاذ وأ

 ناسنإلا ديري ناك ىذلا ثداحلاو . ةيرمح' ةيقر

 هلوح ءىبم نأ نكمأ اذإ ةلاع ال ثدحم هتراثإ
 . هتودحل ىلوألا ةرملا ىف هب طيح ناك ىذلا وحلا

 ومني ىبيرجت ماع لبق نم اذ رك ذ امك رحسلاو
 ىلا ىه مدقلا ىف ةلغوملا ىقرلاو « مايآلا رم ىلع
 نم رثكأ تيرج دقف « ًاريثأت رثكأ دعت تناك
 ةرحسلا ناكام ًاريثكو . ماع هجو ىلع اهريغ

 اوناك ىلا ةيرحسلا مهتايقر مدقب نورخافتي

 ماصقي نم ىلع ام وض رعي
 : رحسلا ةعاذإ

 ةسيحان ىه هذهو «

 هذبب اهيلع لسصح ىتلا تافصولا تناكو

 باتك ىف عمجت ةبقاعتملا نورقلا لالخ ىف ةيفيكلا
 ىصخال ةدئاف تاذ بتكلا هذه لثم ةفرعم تناكو

 2 رحسلا ملع نم ءزج الإ انه انيدل سيل هنأ ريغ

 ةرشاسسبم نيدلاب لصتم رحسلا نم عرف انيدل ذإ
 ةشيعم ضرألا ىلع اوب رج دق ةحلالا نأ معن نحنف

 ةضرع اوناككلذب مهنأو سانلا ةشيعم أر يثك هبشت
 مهنأ ريغ « رشبلا ىنَب بيصت ىلا راطخألا سفنل

 ناك كلذ لجأ نمو « راطخألا هذه ىلع اوبلغت

 دسق اوناك ىتلا باعصلا ىلع بلختلل مهلإ أجلي

 هدصاق دحوي رحاسلا ناك ةلاحلا هذه ىو . اهورهق
 « لبق نم ةلكشملا سفن ىلع بلغت يذلا هلإلاب

 كلذو + هنع مجرلا ناطيشلا داعبإ ىلع لمعيو
 هلإلا لب «ىداع ناسنإ همامأس يل نأب هيلإ ءاحإلاب

 « ةقحاس ةعزه ىضم امف هب لزنأ ىذلا رابخلا

 غيسصلا لوعفم ىف ذخؤي نأو نكمي ناكر يخأو
 ةيرحسلا اصعلا لثم ةصاخ ءايشأ لاعتساب ةيرحسلا

 ةصاخبو « عمشلا نم ةعونصملا ةريغصلا ليثاقلاو

 ىلإ لوصولا ىف ايظع ًامدقت تمدقت ىتلا ذيواعتلا

 ءاإلا نأ نهنذلا نع برغي الو.6 ةدوشاملا ةياغلا
 . ريكألا لماعلا وه ناك كلذ لك ىف

 رحسلا ملع حبصي نأ لبق نويرصملا ناكو

 نع تنأ ىلا تافصولا دايدزاب ًادقعم ًابكرم

 نكلو « ةرحسلا ىلإ نوأجلي - ةبرجتلا قيرط
 مه ريغ نم ًادادعتسا رثكأ نودعي ءالؤه ناك له

 « زئاج اذه ؟ ةيرحسلا ةيبذاخلا اواقتيو اوبعوتسيل
 دف . لاح ةيأ ىلع ءالع نودعي اوناك مهمأ ريغ

 كلذكو لترملا نهاكلا رحسلا ةعانص سرامي ناك

 . ةيلسق بتك ىلع نوبردم ءالع يأ « بيبطلا

 رداصملا هذه نم مهملع نولهني اوناك مهنأ عقاولاو

 نم نكي مل هنأ ىلع . ودبي اهف ةيفاك تناك ىتلا

 كل



 ةداعلل ةقراحلا ةوُقلا كلت مل رفوتت نأ ىرورضلا

 4 ميدل اهدوجوي نودقتعي نويرصملا ناك ىتلا

 . ديعب دح ىلإ ملعلا ىلع اهيف نودمتعي اوناك مهل

 ةيرحسلا ةوقلا ناسنإلا عجري نأ ًابيرغ ودبي دقو

 لثم نأ ريغ . هنودب دلوي نأ نم دب نكي مل ماع ىلإ
 ةلهو لوأل قطنم ريغ ودبي ىلا فقوملا اذه

 نأ نعذلا 6 عملا دة ريس كم

 هب رمأألا رخخآ ق ؛ اودجوأ دق ةملآلا ظعأ

 « ملاعلا اذه

 ف رشبلا ىب

 مهنأ ىلع مهيأإ نورظني نييرصملا نأو

 بناج ىلإ نوكرتشي ةفلتخ تاقبط قفو مظنم عمت
 ئوقلا ىلع مهطلست ى قلحلا ةوسقو ىملإلا لصآلا

 كج كلذ ىلعو م طيح لا ةعيبطلل ةقراخلا

 لمعلا لسبست ةبعوتسم ةوق هسفن ىف ناسنإ لك

 نع ًازيمم رحاسلا ناك حصأ ةرابعبو « ىرحسلا

 « ًاضيأ هملعب لب طقف هتعيبطب ال ؛ سانلا نم هريغ

 ءذيواعتلا فرعي ًاملاع ءىوىش لك لبق رحاسلا ناكو

 ةعيبطلاىوق نيب ًارايت دجوي نأ هملعب ًارداق ناكو

 باعيتسالا ةوقو ةيرحسلا ةغيصلا ىف ةقراحلا ةيفحلا

 نيعتسي ناسنإلا ناكو . ناسنإلا ىف ىتأا ةيعيبطلا

 فقي نيحف « ةايحللا كوحأ فلت# ىف رحسلاب
 ةيعيبطلا قرطلاب ابياع بلغتلا هنكمي ال ةبوعص مامأ

 مادأ عضنسو . ةيرد ةقيراعب اهليلذت ىلإ أجلي ناك

 ماعلا اذه ىف ًاعويش رثكألا تاقيبطتلا *ىراقلا

 . ليصافتلا ف ضوحلا نود

 مسجلا ىلع ةظفاحما

 ىعسيو ©« ضرملا ناسنإلا ىشي نأ ىعبطلا نم

 لمعتسسيو « هسفن ىلع ةظفاحملل كلذ لجأ نم
 ةجئارلاتاعانصلا ,هأ نم تناك ىلا ذيواعتلا كلذل

 نم رخأتملا دهعلا ىف ةصاخبو

 نمو نيلانركلاو تيتمهحلا نمو ىلطملا راخفلا نمو

 لك تناكو
 ةوقب موقلا نظ ُْى ةمعفم كلذ عم ذيواعتلا هذه

 رود ءادأب موقت اهم ةدحاو لك تناكو « ةيرحم

 لدت ةيفيلغو ريه تامالع لثع ابضعبو 3 مولعم

 ءاقبلاو ةداعسلاو ةوقلاو م اع

 .. لاهخلاو تابثلاو

 لثع اهضعبو ؛ 0 عنب 5 عتملا بحتسي
 ةوق كلمت عقاولا ىب ةهلالا نأل كلذو ؛ ةيفإ ليثامت

 طظاتحت اهاكشأ نأ دقتعملا نم ناكو . ةغلاب ةيرح

 موقلا ناكو 04 ةعيبطلا ةقراحلا ةوقلا هذه ضعبب

 .اهريغو رواسألاو دئالقلا ىف ذيواعتلا هذه نوعضي

 « ةعدقلا رصم 2

 . خلا تابسولافلا رجح نمو بشيلا

 ناك توعن هلهو .

 عير دوقعم ليت لبح موي ناك ًانايحأو

 امهيلع بوتكم نات ريغص ناتحول كيواس تارم

 تناك ىتلا ذيواعتلا نم ةدالق ماقم  ةيرخ غيص

 ىضرم ا ظفح ًآيفاو الئاس مسجلا لوح دجوت

 نكت مل اهنأ ديب 3 ثداوحلا نم - ثاش نودب س

 ىلإ أجلملا ناك ىذألا ناسنإلاب لح امدنعو . اهعنمت

 را وه 4 هيلع ءاضقلا

 , ةيرخ 5 ضعب 0 نأ نم

 ةيلك ( مولعلا عومجم ) ( ةايحلا تيب » ناكو

 بطلا بتك تناك ان دحاو نأ ف رحسلال ةسدمو

 در نوكت داكت - رحأتملا دهعلا ىف ايس الو

 ابلاغ ضرملا ناكو « ةيرغ تافصوو تاعومجم

 ناك كلذلو ؟ ةيذؤم حابشأ ريثأت ىلإ بسني ام

 حبش هنع دعتبيو أربي نأ نكمي ضيرملا نأ دقتعملا
 . ةيرحسلا غيضلا ضعب ةطاسوب ضرملا

 ىف ةرهاظ ةروصب داقتعالا اذه حضو دقو

 هةموو



 هيف عم ىطسولا ةلودلا ىلإ هدهع عجري باتك

 راطخأ نم لفطلا ةياقو اهبم ضرغلا + ةعونم غيص

 «ةيذؤملا حابشألا بطاخي رحاسلا ناكو « هب طيحت

 «ىرخأ ديدهلابو ةرم ءاجرلاب اهدرط ىلع لمعيو
 اذه + ىتوملا ماقتنا فاخي ناسنإلا ناكام ًاريثكو

 ةبيرغلا تاباطحلا كلت ىف ًاببس ناك يذلا فوحلا
 ىلطسولا ةلودلا دهع ىف ىتوملل بتكت تناك ىلا

 . لبق نم انفلسأ امك روبقلا ىف مهعم عضوتو
 رخآ رطخ دسجوي ناك ضرملا ادع اهفو

 + موي لك ىف مهددهميو هنوفاحيو نويرصملا هاشحي
 نيباعثلا كلذب ىنعأو . توملل مهضرعي ناك ذِإ
 آاحالس رحسلا ناك دقو . حيساملاو براقعلاو

 نويرصملا أجليف ماودلا ىلع رطخلا اذه ءردل الاعف

 نم نودقتعي اوناكامل رطخلا اذه ةمواقمل ةغلآلا ىلإ

 اوناك ضرألا ىلع اوشاع نيح ةملآلا ءالؤه نأ

 ءال مب ةفأرلا مهذخأت نأ دبال ناكف « اهلثل ةض رع

 نم هترارم اوقاذ ىذلا ملألا مهي قاح نيذلا ءاسعتلا

 ىف ةيملإلا ريطاسألا ريثأت انمامأ لثمتيو ؛ لبق

 ىف ناسنإلا لغوأ املك ًائيشف ًائيش ةبرحسلا غيصلا

 ريثأتلا كلذ رهظيو . دالبلا خيرات نمر خأتملا رصعلا

 اهيلع قلطي ىتلا تاحوللا نوتم ىف حضاو لكشب

 ( خينرتم)ةحول ةصاخب و حاسنلا ىلع روح تاحول

 :ةوييكلا

 غسيص نيب لاحلا ةعيبطب ريبك قرف كانهو
 دهعلا ةيادب ىف ترهظ ىنلا ةريصقلا مارهألا نوتم

 ىلا ةليوطلا نوتملا نيبو «٠ ىنوعرفلا
 ليلد اذهو  تاحوالا هذه ىلع رخأتملا رصعلا

 قى ا تنود

 ةوقلا تناك ةميدقلا نامزألا ىنف .رحسلا روطت ىلع

 ءامشلا ببست ىلا ىثو + اهسفن ة ةغيصلا ق ةيرحسلا

 بذحت نأ الإ ةميق دعب اذ ةغيصلل دعي م نكلو

 اوناك نيذلا ةحلألا

 مم كلذلو 3 ةزجعملا ىف ىلصألا رودلاب دوموقي

 ناك لب « ًاغاستسم ًاثيش مهيلإ رمألا رادصإ نكي

 صعب ةيأام م ةيرع ةروصب

 مهلا

 اذهو : ديدبل ا نم الدب عرضتلا و ءاجرلا هلم ل 2

 نأ دجن ذإ . ةيبعشلا ةنايدلا ىف هدجن املئامب روطتلا

 دهع ىف درطم مدقت ىف راس دق ىصخشلا عرولا

 رعشي ذخأ دق ناسنإلا دهاشن ذإ : ةئيدحلا ةلودلا

 هجوت كلذ نع جتنو « دارطاب هلإلا ىلع لكاوتلاب

 . لاوحألا لك ىف هيلإ عرضتو « ةقث ىف هيلإ

 قوم 2 رحسلا ذيواعت تلمعتسا دقو اذه

 انح.ضوأ امك ءادعألا ىلع بلغتلاو هركلاو بحلا

 اسلا ءرملا ةميدقلا رصف 2 بابسإب كلذ

 . 541 5"ه ص

 ا



 ( اهيلاسأو اهتاموقم : نونفلا )

 جاص ليرعلا ربع روتك دلل

 كلل 112011

 »4 قوح 0 باشلا نانفلا

 ( م.ق رشع ىناثلا نرقلا نم )

 سس



 ها و

 رجم ايس سسكس

 نرم لولدم ميدقلا ىرصملا نفلا لولدم
 ىدنها ام لكل ههودح قيضأ فق عسي

 نم « هيف اوعدبأو هيلا ءامدقلا نويرصملا
 تحنلاو شقنلاو ريوصتلاو مسرلا بيلاسأ

 ماع فالآ ةسخ لالخ « ةرامعلا فرخزو

 . ريدقت لقأ ىلع

 ميدقلا ىرصملا نفلا اذه بيلاسأ ترمو

 « روطتلاو ءوشنلا لحارم نم ةريثك لحارمب

 لصحارمو « روهدتلاو ساكنتالا لحارمو

 نم ةلحرم لك تفصتاو « راهدزالاو جوضنلا

 لوطو « اهصئاصخ ق اهزيمي امي اهلحارم

 ضارغألاو عفاودلاو فورظلا ةعيبطو « اهدمأ

 بااطم عم اهبواحت غلبمو ؛ اهب تحوأ ىنلا

 . اهرصع تايناكمال اهلالغتسا غلبمو 4 اهلهأ

 « ايلخاد انوافت اهنم ةلحرم لك تدهش امك

 نيب اميف ؛ عاستالاو قيضلا نيب هادم فلتخا

 نينانفلا جاتتاو « نيعدبملا نينانفلا جاتا

 . اهلهأ نم نيدلقملا

 نفلا لحارم ةيلاتلا تاحفصلا لوانتتو

 اهنبي اميف بقاعتت « تاعومجم عيرأ ىف ىرصملا
 : ىلاتلا وحنلا ىلع

 مسرلا بيلاسأ ةآشن لحارم  الوأ

 لوق الو ) لبيثامتلا ةعانصو ىثقنلاو

 « ميدقلا خيراتلا رجف دوهع لالخ ( تحنلا

 اهرئاشب تأدب « ةقيتع ةيئادب لحارم تناكو
 فئألل ةركمملا تارتفلا ذنم لمتحي اميف

 اهب راجت تبقاعتو « حيسملا داليم لبق سماخلا
 هجو ىلع ماع ىفلأ وحن « ديدش ءطب ىف

 . برقتلا

 تحتلاو ريوصتلل ةماعلا ديلاقتلا  ايناث

 تأدب هذصهو « ةيخيراتلا روصعلا ىف

 ىناشلا نرقلا ذنم ةبلصلا اهضرأ سملنت
 روطت مث ؛ ليلقب هدعب وأ « م . ق نيثالثلاو.

 اع تلاها ةلذيم اركي سك قا انرادوملا
 اهعاضوأ يلظعم اورقأ ىتح « انايحأ تعرسأو

 عباسلا نيئرقلا لالخ « اهضارغأو اهعيئشاومو

 .م. ق نيرشعلاو سداسلاو نيرشعلاو

 ىنفلا عباطلل ةضيرعلا طوطخلا  اثلاث

 هذهو . ةميدقلا ةينيدلاو ةيويئدلا ةرامعلا ىف

 ةيادب ليبق ىرخألا ىه اهرئاشب تأدب

 تروطتو « ليلقي ةيرصملا ةيخيراتلا روصعلا

 ى اهجشن ةياغ تغلب ىتح الصتم اروطت
 . ةثدحلا ةلودلا روصع طساوأ

 نفلا بيلاسأ ىف ةئورملا رهاظم  اعبار

 عباسلا نرقلا دنم « هسرادمو هيهاذمو

 روصعلا ميتاوخ ىتح « م . ق نيرشعلاو
 . حيسملا داليم لبق عبارلا نرقلا ىف ةينوعرفلا

 هس د م



 ةينفلا تيلاسألا ةأشن ١
 ميدقلا ىرصملا خيراتلا رجف ىف

 ىف ميدقلا ىرصملا نفلا تاليمب ترب

 « ةريثك براجتو تاوطخ « ديعبلا هخيرات رجف
 : ةيلوأ تاهجو عبرأ اهباحصأ كلس

 ةروفحم ةيئادب فراخزو اموسر اومسرف

 اولتكشو « ةنولم ةحطس فراخزو اموسرو

 هرم افا اودلق "8 ةييعا وتم" هيج ليقانت

 اشوقن اوشقنو ؛ ناويحلاو ريطلاو ناسنالا

 . ةرئاغو « ةزرابو « ةمّكسحم « ةريسإ

 فراخزو ؛ ةدوصقم تاريوحت اولخدأو

 . مهرياقمو مهئاسؤر نكاسم ىلع ةطيسب

 ةيئادبلا ةيرصملا براحتلا هذه ترمتساو

 ءطب ىلع اهتأشن دوهع ىف نفلا حورب رشئبت
 اراشنتا اهرثكأ تناكو « ليوط ددرتو ديدش

 تاوطخ ىف احوضو اهرثكأو ؛ اهلهأ دنع

 وحل نم ااف نو را
 شوقتلا براجت مث « ةيحطسلا موسرلاو
 . ةرئاغلا شوقنلاو « ةزرابلاو ةمسحملا

 ىرصملا خيراتلا رحف موسر نم ترهلنو

 ةيقرشلا باضهلا لهأ اهمسر ةفئاط : ناتفئاط

 لالتلا روخص ىلع « لينلاب ةطيحملا ةيبرغلاو
 اهدنع نولزني اوناك ىتلا نايدولا بناوجو
 ددصلا تاناويح ءارو مهلاوحتو مهيعس لالخ

 ىرقلا لهأ اهمسر ةفئاطو « هايملا دراومو
 اورقتسا نيح راخفلا حوطس ىلع ةعارزلاو
 نيب مهتشيعم ىف اوعمجو لينلا فافض ىلع
 . ةطيسبلا ةعانصلاو ةطيسبلا ةعارزلا

#8 # 

 ديسصلا موسسر

 نيدايصلا نم بهاوملا باح صأ روص
 ةفيلألا تاناوس يحلا ضعب « نييرصم ا
 « مهتثيب ىف اهورشاع ىتلا ةيرحبلا تاناويحلاو
 75: راهم لابو ثالث اهرووصل قا اوكلتيو
 رخاصلا حطس ىلع اهمسر طوطخ اوةزحف
 .... ةببدم ةيرحح نانسأب

 هجو ىلع ةيحطس طوطخب اهومسرو
 ... ةنولمو ءاضيب ةنيل ةيرجح عطقب رخصلا

 رخصلا هجو قوف اهطوطخ ىلع اورقثو
 . ةيلاتتم ةريغص طقت ىف افيفخ ارقن اضيأ

 ثالث نييئادبلا نيبرصملا نيماسرلل ترهظو
 ةيئادب ةفئاط : روخصلا موسر نم فئاوط

 « اهباحصأ دنع نفلا ةلوفط تروص ةعضاوتم

 تاناويحلا ةئيه ديلقت ىلع اهموسر ترصتقاو

 « ةكرحلا نيح اهديلقت نم رثكأ اهنوكس نيح

 « ةماعلا ةيبناجلا اهطوطخ ريوصتب تفتكاو
 . ةجذاس ةيطيطخت تائيه ىف اهترهظأو

 ةنويل اهباحصأ بحتسا ةئرم ةفئاطو

 تانكس ريوصت ىف اهترادتساو طوطخلا

 . اهتاكرحو تاناويحلا
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 ( ىرصملا نفلا) ١ ةحول

 تاناويح 2 لكش

 م ق عبارلا فلألا لئاوأ وأ سماخلا فلألا رخاوأ نم )

 و دج



 اهباحصأ غلب « ةفيطل ةريخأ ةفئاط يث

 ةمالسو ةظحالملا ةقد نم ةلوبقم تابوتسم

 مسر ىف ةنرملا طوطخلا عيوطتو ريبعتلا

 نيحو « اهنمأ نيح مهتئيب تاناويح صئاصخ

 ىف ةسيرف عت نيحو « اهودع نيحو « اهفوخ

 . اهدئاص دب

 نوبوهوملا نويرصملا نودايصلا اطخ دقلو

 ىلع اولمعو مسرلا ىف ةقباسلا مهتاوطخ

 ىلع « مهتايناكما بساني اريوطن اهريوطت

 ةطاسيو مهتايح ةوادبو مهئمز دعب نم مغرلا
 عفاود مسرلا كلذ ىلا مهتعفد لهف « مهبلاطم

 نم اوُسحأ لهو + ةحضاو ةيونعمو ةتيح

 نم مسرلاب عاتمتسالا عفادب عفاودلا هذه

 ىرخأ ةرابعبو # ةرتبعملا ةليمجلا هروص لجأ
 .8 نآلا لوقت امك نفلا لجأ نم نفلا اوبحأ له
 نم ةليسو اهرايتعاب مهم وسر اومسر مأ

 لالغتسال ةليسوو ىرطفلا وهللا لئاسو
 نيب اوطبر مأ : غارملاو ةحارلا تارتف

 7 ميدقلا نيدلاو رحسلا تاليخت نيبو مهموسر
 7 هولعف دق اوناك نا كلذ اولعف ”دح ىأ ىلاو

 ديرف رظنم عفاودلا هذه ”ضعب ركوص

 حفس ىلع « ميدق ىرصم دايص ةمسر فيرط

 بطش نم ةبرقم ىلع لينلا ىرجم رواجي لت
 . ليلقب وفدا ىبونج « لاجرلا

 نم ابيرغ ايرس لاجرلا بطش دايص ركوص

 « تيترخ هعبتب هايف روصف « تاناويحلا

 . همأو اريغص ايبظو « همآو اريغص العوو

 مالس ىف عيانت اهعيمج تاناويحلا هذه روصو

 اهتحنا روصو « لصتتم بكوم قو ءودهو

 دايص اهيلأ عري « ةعرسم ةروعذم ةماعت

 الجر روصو « هيهسب اهبمريو هسوقب ءىرج

 ءامسلا وحن هيدي عقرب ةروصلا قمع ىف رخآ

 ١ ةحول ) امهب وعدي وأ « امهب للهي امناك
 ١(. لكش

 هتطاسب ىلع لاجرلا بطش ماسر حجنو

 لامجلاو ةيويحلا ىحاون ريوصت' ق هتءادبو

 حجنف . هرتوص ام لك ىف ةكرحلا صئاصخو
 نع ريبعتلا فو « ليفلا خومش ريوصت ىف
 ةماعنلا عزف ريوصت ىف حجنو « تيترخلا لقاثت
 « اهتولب اهاسك مث ؛ اهوطخ عاستاو اهلافجاو

 قوفو اهيتبكر ىلع فيفخلا بغزلا ىتح
 « هنع مني أمي هلع ريبعتلا لمهي مل اهذخف

 تيئرخلا مسجو ليفلا مسج طوطخ روصو
 اليلق افرصن' فرصتو « ةيبسن ةظلغو ةوق ىف

 طوطخ مسرو « امهيدسح ليصافت مسر ىف
 « ةيبسن ةقرو رسي ىف راغصلا بشعلا تالكآ
 « ةيئاقلت ةرياسم هلايخ هدب ترياس امنآكو
 فى ةءورقم اطوطخو امسر اهروص تربتعاو

 ريوصت ىف الا همسر ىف رعي ملو . دحاو نآ
 . ناسنالا ةئيه

 لاجرلا بطش ماسر نأ ىف كش نم سيلو

 ىتلا « هتئيب ىف اهرشاعو همسو تادرفم دهاش

 اهتانئاكو ةيتابنلا اهحمالم ىف فلتخت تناك

 « ءىثلا ضعب ةيلاحلا انتثيب نع ةيناويحلا
 ريست اهلعجو تاناويحلا هذه بتر مل نكلو

 ةنمآ اهركوص ملو + لصتم بكوم ىف ةعباتتم
 ةيضام تناك ول امك اهلعجو « فوخ ريغ ىف

 م ؟ را سم



 8 دوعتو هنم ىوترتل ءاملل دروم ىلا اهليبس ىف

 هيف راثأ ناويحلا ىأرمب باجعالا درحم وهأ

 ةوشنلا هذه نع هدب تريعف « نفلا ةوشن

 هموسرب ربعي نأك هثا مآ #يسرلاو طيطختلاب

 كلذو « اهب نيدب دئاقعو اهوجري نامأ نع

 ةعئيط هتئيب تاناويح حبصت نأ ىنمتي نأك

 نأ ىنمتي وأ ؟ اهروص ام وحن ىلع ةملاسم

 وحن ىلع ماعنلا ديص ىف قيفوتلا هل بتكي
 « هموق لاجر دحأ روص وأ « هسفث روص ام

 اهيدري داكبو هسوقب ةماعنلا ىلا عقدني

 ؛ همهسب

 نع اهدحأ حيجرت بعصي ضورف هذه
 « نيش نع كلذل اهدحأ ىفن بعصيو نيقي

 دحاو طيخ ىف اهعيمج اهطبر بعصي ال نكلو
 نأ روصتت نأ اقالطا فارسالا نم سيلف

 نيب هتايح ىف عمج ميدقلا ىثادبلا ناسنالا

 كلذو . دحاو نآ ىف تايونعملاو تايداملا

 بلغأ ىف عفدني ناك ام وحن ىلع هنأ ىنعمب

 ءارو ىرجلا ةرورضو ةداملا عفاودب هلاوحأ

 عبشيل ىعسيف « هدغو هموي بلاطم ليصحت

 « رخاديو ىنتقيلو « هزثارغ ىضريلو « ىوتريو
 نعو مهنع عفاديلو « هدالوأو هتجوز معطيلو

 هلاويتعا ضب ىف كلذك ريس ناك ع هجف
 « ةئراط ةذيذل ةيونعم ىرخأ سيساحأب

 ظحالي نأ ىلع نيح ىلا نيح نم هتعجش
 « اهتانئاك بقاريو هب ةطيحملا ةعيبطلا رهاظم

 ةيهرلاو ةشهدلا نيعبو « انايحأ باجعالا نيعب
 اذا وهلي نأ ىلع هتعجش مث ؛ ىرخأ انايحأ

 ىنمتي نأ ىلع هتعحشو ؛ وهللا هل الحو نمأ
 هتدعاسو ؛ ليختلاو ىنمتلا هعسو ام ليختو

 امب عقاولا ايندب هينامآو هلايخ طبري نأ ىلع
 ؛ بابسألاو للعلا نم دودحملا هنهذ هروصتن

 هينامأو هلايخ نع رتبعي نأ ىلع هتعجشو
 نم تلعجو « هدي تاكرحو هناسلب هتالاعفتاو

 مسرلا طوطخ نم هطخب ام هديب هريبعت لئاسو
 عتمتسي نأب اريخأ هل تحمس مث ؛ شقنلاو

 نأ لواحيو « هريغ موسرب بجعيو « هموسرب

 اهيلع هموسرب قوفتي وأ اهدلقي
 ةيلعفلا دايصلا ةايح ىلا اندع اذا اننكلو

 ةقلق ةايح اهرمأ بلاغ ىف تناك اهنأ اندجو
 رخس هلعجت نأ ىلا برقأ تناكو « ةريقف

 هنأ دقتعي امل ةّطخلا هتاريبعتو هموسر ضعب

 ريسيتو هموي توق ليصحتى لع هدعاس فوس

 تحمسو . هتئيب راطخأ ءاقتاو « هدغ توق

 « نونفلا ىف نيثحابلا ضعبل قئاقحلا هذه
 لئاوألا نيماسرلا نيدايصلا نأ هاتدوؤؤم ىأرب

 ناويحل مهريوصت ءارو امئاد نوليختي اوناك

 ىلع مهدعاست نأ نكمي ةيرحس ةردق « هنيعب

 نأ دعب « هسنج دارفأ ةيقبو وه هصانتقا

 اولتريو « ةينيدلا مهسوقط هتروص مامآ اودي
 اذه ولخب ال دقو . ةيرحسلا مهليتارت اهيلع

 ىلا ةرسلا موسرلا ان كوي انم جرتللا
 مهتلمجو نيدايصلا ريوصت نم ترثكأ
 نوعرسي وأ اهتاناويح فلخ نوعرس

 اهيلع نومري وأ مهماهسب اهنوقحاليو « اهيلا
 نع اريبعت « اهماطخب نوذخأبو « قهولاب

 . اهتم مهتكمتو اهيلع مهترطيس

 م



 تاناويحلا موسر نيب نذا طبرلا ةركفف

 ةركف « رحسلاب اهباحصأ ناميا نيبو ةيئادبلا
 ةديحولا ةركفلا تسيل اهنكلو « ةلوبقم

 اهبلا فاضي نأ نسحب امناو « ةلوبقملا

 عاتمتسالا ى اهباحصأ ةبغر نم هانفلسأ ام
 بحو غارفلا تارتف لالغتساو ةراهملا تابثاو

 روطنت ةيرصملا روخصلا موسر ترمتساو

 « اهتاعوضومو اهبيلاسأ ىف اهلهأ ةايح عم

 ايبناج اريوصت تاناويحلا ريوصت ىف تحجنو

 اريوصت اهريوصت ىلع تأرحت مث « الوبقم

 ودبي ناك ريوصت وهو « اضيأ اقفوم ايمامأ

 . ميظع ناكمي ةبوعصلا نم ىئادبلا ناسنالل
 روص تاناويحلا روص ىلا تعمج م

 اهلهأ حبصأ ىتلا « بكارملاو براوقلا

 مهتعفد املك نيح ىلا نيح نم اهنودهشي

 رحبلا لحاوس دايترا ىلا مهشاعم فور
 . لينلا ءىطاوشو رمحألا

 نيرا نناسبإا يذانسلا رماقو
 ايقيرفا لامش ىف مهن وهبشي نونانف نودايص

 مهتاناويح اومسر « اهءارو امو سنوت ف ىأ
 اهم سر امك ةكرحلاو نوكسلا عاضوأ ىف

 ى نييرصملا نع اوفلتخا مهتكلو « نويرصمل
 هيخأل ناسنالا لاتق مهتاناويح عم اوروص مهنأ

 اوفزع نييرصملا نآ لمتحي لاتق وهو « ناسنال
 ىحوب « هريوصت نم اوللق وأ هريوصت نع

 حورو © مهعابط ىلع ةبلاغلا مالسلا حور
 ... مهتكيب ىلع ةبلاغلا نمألا

 نودايص نونانف ءالؤهو ءالؤه رصاعو

 اومسري مل « اهطساوأو ابروأ برغ ىف نورخآ

 انك ةيراملا ركيصلا عوشما ىلع عموم
 ف اهبلغأ اومسر امئاو « نويرصملا اهمسر

 ةدربلا ةدشل ةحينت « فوهكلاو رواغملا نوطب

 ءارمعلا ى ةماقالا ليلقت ىلا مهتأحلأ ىتلا

 لخاد ءفدلا ساستلا ىلا مهترطضاو

 ايوروأ برق لأ سرامو . فوهكلا
 اهسرام امم لوطأ ةرتف ديصلا ةايح اهطساوأو

 اوقتري نأب مهل كلذ حمسو « نويرصملا
 اهيف اوعدببو مهتاناويحو مهديص موسرب
 دحاو نولب سيلو « ةريثك ناولآب اهوروصبو
 1 نويرصملا اهمسر امك

 ا

 ةيئادبلا ةيدملاو ةيورقلا موسرلا
 ىف نيبرصملا نيدايصلا موسر نع تزيمت

 اهروص ىرخأ ماوس و 4 ميدقلا مهخسرر ات رحف

 . لينلا فافض ىلع نورقتسملا عاترزلا
 لحارم ىف اهرودب موسرلا هذه تعباتتو

 « ةريسي ةجذاس موسر اهنم ترهظف « ىتش

 اهنم تعباتتو . ةربعم ةروطتم اهريغ موسرو

 اهريغ موسرو « اطيسبي ارفح ةروفحم موسر

 « ضيبأ نولب اهتاغارف اهباحصأ الم ةطوقتم

 نوللاب اهباحصأ اهمسر ةيحطس ىرخأآ موسرو

 ةريخأ موسر مث « رمحألا نوللاو ضيبألا
 . ةددعتم ناولأب اهباحصأ اهمسر

 رثكأ اهتآشن ذنم نيعرازملا موسر تلظو

 اكس



 ( ىرصملا نفلا ) ؟ ةحول

 ةيسائ سوؤك ىلع ةطوقنمو ةجومتمو ةيطيطخت فراخز - ؟ لكش
 ( ابيرقت م١ق سماخلا فلألا لئاوأ نم )

 ةجومتمو ةيتابنو ةيطيطخت موسر - 5 لكش ةيتابن ةفرخز *  لكش
 ىلوألا ةداقن دوهع نم ةيرئادو ىرادبلا نم ىبلول راطاو

 (م * ق سماخلا فلألا رخاوأ نمر ( م٠١ق سماخلا فلألا طساوأ نم ]'

 دع 0 د



 رثكأو © نيدايصلا موسر نم اعونتو ةرفو
 فرخزلاو عاتمتسالا ضرغ ءادأ ىلا اهنم اليم

 ىعرلاو ةعارزلا ليس اهباحصأ كلس نأ دعب
 نأ دعبو لينلا فافض ىلع ةعانصلاو ديصلاو

 ناعيبط نم. عوني: ههفرح عونت وأ حبس
 ةايح ىف هنوسملي مهفالسأ نكي مل قزرلا
 « باضهلا حوطس ىلع ىعرلا ةايحو ديصلا

 مهعمتجم ى قزرلا نادض ىدأ نأ دعبو
 ديزمو ىبسنلا ءاخرلا نم ءىث ىلا دودحملا
 . غارفلا تاقوأ نم

 . رضحتلا طويخ تأدب + نيحلا كلذ ذنمو

 ميدقلا ىرصملا عمتجملا ىف انوه انوه نيبتست

 تذخأو 6 غارفلا تاقوأ لظو 2 ىبسنلا

 لق نويبع ةوؤيشلا رابسلا هك نانذأ
 تراسو « عاتمتسالا لبس نملتتو ىقرلا

 ءازحلا  ةعس سملتت اهءارو فرخزلا .نونف

 . ةعلصلا جاورو

 حوطس ةيعارزلا هتئيب ىف مسرلل ترفوتو
 راخملا ىناوأ حوطس ىهو « ةبسانم ةصيخر

 اهب مهدهع لئاوأ ىف نويرصملا اهعنص دقو

 بلاطم عم بسانتت ةدودعم ةطيسب لاكشأب

 *يقاعلا مهتالامعتسا ىفكتو « ةدودحملا مهتايح

 قودلاو ةفرخؤلا رصنع اولخدأ مث « تويبلا ف

 ةقيقدلا ةريغصلا مهيناوأ ضعب ىلع ميلسلا

 اسوؤك اهنم اوعنصو « ةئيؤال اهوصصخو

 هذه ناولأ اوفلاخو « ةقيقر ةفيطل انوحصو

 ىناقلا رمحألا نيب نوحصلاو سوؤكلا
 دوسألاو سلمألا دوسألاو « ىهازلا رمحألاو

 ىلع هموسر ىرصملا عئاصلا مسرو « عماللا
 كلذ نكي ملو : اهلك عاونألا هذه حوطس

 ثيحب امامت نفلاو مسرلل غرفت دق عئاصلا

 أدب دق ناك ناو « انانف وأ اماسر ىمسي

 ةرطف نع « لصفلاب نفلا تاموقم سسحتي

 ةموسر ربتعي أدبو 6« ميلس قوذو ةيعاو

 دنع هجوري ناك اميف ةعنصلا لامجل ارايعم
 . هعاونأو راخفلا تاعونصم نم هموق ءايرثأ

 ةسمخ ىف ةيرصملا راخفلا موسر تعبانتو

 نأ ىلع نويرثألا حلطصاو . ةزيامتم تاروطت

 ةقطنم ىلا اهنم روطت لوأ اوبسنف « ةميدق

 ٍروطتلا اوبسنو ؛ طويسأ ةيريدمب اسان ريد
 . اضيأ طويسأ ىف ىرادبلا ةقطنم ىلا ىناثلا

 ى امهراشتنا اوحجرو « انق ىف ةقطنملا سفن

 ةقطنم نيبو انلدلا نيب تدتما ةعساو ةقطنم

 . كيعصلا ىصقأ ىف وفدا

 كتنان

 انشا ريد ف

 ضعب حوطس اسات ريد لهأ فرخز

 ةلئامو ةيدومع ةفيطل ةفيفخ تاجومتب مهيناوأ
 بيلويتلا روهز ةئيه هبشت اسوؤؤك اوعنصو
 اوروضو « لوقصملا دوسألا مهراخف نم

 ىلع « ةجومتم اطوطخو تاليطتشمو تاثلثم

 : نيتقرطب كلذ اولعفو « اهقرح لبق اهحوطس»

 ةميقتسم زوزحو طوطخب اهضعب اورفحف

 نئاجعي اهطوطخ اوذامو ؛ اطيسب ارفح ةلئامو

 ع إل



 اوروصو « ضيبألا سبجلا ةنيجع هبشت ءاضيب
 هدانا هز واختم ار وفحم كعتت لككلا' اهتمت
 . اهسفن ءاضيبلا نئاجعلاب ىرخألا ىه

 فايا لقارأ قا: مع سك تحرر خف
 دهشت 4 بيرقتلا هجو ىلع « م . ق سماخلا

 ىلع ؛ فيطل ميلس قوذو ةلوبقم ةراهمب مهل
 دقو . مهتايح ةطاسبو مهرصع مدق نم مغرلا

 « اهيلع سووؤكلا هذه باحصأ صرح نم غلب

 ترسكتا وأ تققشت اذا اهنوحلصي اوناك مهنأ

 ةروسكملا ءازجألا لوح اوتبثي نأب
 ىلا اهودش ا ا وأ

 .رقبلا لويذ رعشو ناتككلا نم طويخب اهضعب

 .(؟ لكش ؟ ةحول)

 ان ا د

 ديلا قف

 اسات ريد لهأ نم ىنفلا قودذلا دتماو

 اومعزت نيذلا ىرادبلا لهأ مهن اريج ىلا

 مدقأ نب ا عاتو»# يدم طويسأ راضح

 هطالخأ نم , ماعلا جارختتسا ىلا اودتها نم

 ق سماخلا فلألا طساوأ ق : ةيعيبطلا

 1 برقتلا هجو ىلع

 اسات ريد لهأ ةقيرط نم نويرادبلا دافتساو
 « ةناجتمل طوطخلاب مهيناوأ ةفرخز ىف

 اهومدختساف : تاديدحت ةعبرأ اهيلا اوفاضأو

 « لخادلا نم ةعسنملا ىناوألا ناعيق ةيلحت ىف

 حوطسلا ةيلحت ىلع ةروصقم تناك نأ دعب

 ىرا

 ىلا اوفاضأو . ةيسأتلا سوووكلل ةيجراخلا

 ةلئاملاو ةميقتسملا ةيساتلا مسرلا طوطخ بناج

 « ةئيل ةعيط ةنرم ىرخأ اطوطخ « ةجومنملاو

 . تابنلا نوصغو رحشلا قاروأ ةئيه ىلع

 حوطس ىلع ةروفحملا مهم وسر روع اوللقو

 ف اهورفح نأب اوفتكاو 38 قيقرلا مهراخف

 نيبو هنبي نيعلا قرفت ال « طيسب حطسم قمع
 : 06ه ع 1 35

 .(م لكش -؟ ةحول ) . اهيلع اهوسسر

 ع6

 ةيداقنلا ىلوآلا ةراضحلا ىف

 ى « ديعصلا ةراضح ةداقن ةقطنم تمعزت

 فلألا لئاوأ وأ م . ق سماخلا فلألا رخاوأ

 ةيندم اهيف ترهظ نأ دعب « م . ق عبارلا

 « ةيبهذلا ىنعمب © تبون » ىمست حومط

 مهتقبس ىتلا روطتلا لحارم اهلهأ فتاتساو

 مهتاديدجت نم اهيلا اوفاضآ مث « اهب اوعفتناو

 ةراضحلا ١م م

 . ةثلاث ةديدح ةينف ةدحو اهنم قلخ ام

 ةلئاملاو ةميقتسملا طوطخلا مسر اوداعتساف

 الاكشأ اهنم اوفلأو « اسات ريد لهأ اهأدب ىتلا

 جازجزلا طوطخو « موجنلا ةئيه ىلع ةديدج
 ةلخادتملا لالسلا فراخز اهب اودلقو « ةداحلا

 راخفلا حوطس ىلع اهرفح نع اوضاعتساو

 اس ناب



 ءارمح ةيضرأ قوف ءاضيب طوطخب اهمسرب
 ىرخأ طوطخي اهتاغارف اوألمو « ةلوقصم

 اموسر مهموسر تلظو . ةقيطل ةعطاقتم ءاضيب

 اهفلتت نأ نكميو ءاملا اهليزي نأ نكمي ةيحطس

 اوربتعا مهنأ ىلع لدي امم كلذو « ةرارحلا

 ىناوأ نود ء ةنزلا ىناوأ نم اميناوأ
 د + ةحول ) . ةداتعملا ىمويلا لامعتسالا

 .(؛ لكش

 ةيطخلا مهموسرب ةداقت لهأ روصو

 فق « رابصلاو لختلا فعسو ءاملا تاتابن

 ولفي ىتةيرخ رقم هيد لاكما
 اوناك ام مسر ىف ةداحلا اهاياوزو مهطوطخ

 هكامسأو هحيسنامتو رهنلا سارفأ نم هنودش

 ةيفرخزلا مهتانيوكت نم ىقبو . افيطل الالغتسا
 رودت رهنلا سارفأ نم اعبرأ روصي أم ةحجانلا
 « ءانالا عاق ىف ةرئاد لوح اهضعب فلخ

 ةعبرأ لوح اهضعب فلخ رودت وأ

 . ( ه لكش - + ةحول ) . كامسأ
 ةمظنتملا رئاودلا ريوصت ةداقت لهأ أدبو

 لوح تاراطالا مسرب اوقتراو « مهفراخز ىف

 ةظحالملا ةقدب مهضعب زاتماو . مهروص

 ىقبو . مهبراوق ريوصت ىف ليجستلا ةعاربو

 همسر براق ةروص براوقلا هذه روص نم

 . لماك ىبناج عضو ق هفيذاحبب هبحاص
 هفيذاحنب هيحاص هيسر رخآ براق ةروصو

 قوف فقو نأ دعب «٠ لماك ىقفأ طقسم ىف

 ءاملا قوف ةرهاظلا هءازجأ مسرو ءىطاشلا

 . هتحت ةيفتخملا هئازجأ نود

 طقاسملا هذه لشثم ريوصت نكي ملو

 . مهرصع لهأ ىلا ةبسنلاب نيملا رمألاب
 , ( ب 5 لكشو - 15 لكش - م ةحول )

 « مهفالسأ ثاريم ةيقبب نويداقتلا عفتتاو

 ريوصت ى ةنيللا ىرادبلا طوطخ اولغتساف
 لوعولاو ديصلا بالك لثم ةيناويحلا تائيهلا

 ضعب اهب اورو صو « فارزلاو ةليفلاو

 اوروصف « ايئادب اريوصت ةيعامتجالا مهديلاقت
 تاعامجو ىدارف نوصقري تاصقارو نيصقاز

 رثكأ تاناويحلا حمالم ريوصت ىف اوحجتو

 اولظف « ناسنالا حمالم ديلقت ىف اوحجن امم

 ءاسضيب ةطقنب ناسنالا سأر نع نوربعي

 رعسسشلا ريغ ليصافتلا نم ائيش نمضنت ال

 اوربعو « ىثنألل لسرملا رعشلاو لجرال ريصقلا

 ثلثملا ةئيه هبي انب ىوامعلا هعذج نع

 ناكو . نيرواجتم نيطخب هيقاس نعو ٌبولقملا

 ناسنالا مسج ليصافت ريوصت نع مهزجع

 روصعلا لهأ زجع هبشي اميلس اريوصت

 نع اهلك ةميدقلا تاراضحلا ىف ةيئادبلا

 + لتنمو ديول )يليق نوضت

 ىذلا روفحملا مسرلا ةداقن لهأ روطو

 ىرادبلاو اسات ريد لهأ مهتاريج نع هوثرو

 ىلع شقنلا نف وهو « ديدج ثدحتتسم نف ىلا
 ةلملا تائه اوشكدخو اوشقنف ؛ رححلا

 اعضاوتمم ايلوأ ارئاغ اشفت « اهريغو حيسامتلاو

 رجحلا نم ةقيقر ةريغص تاحول حوطس ىلع

 ىف مهؤاسن اهتمدختسا « زاودرالاو ىريجلا

 نحصو نهنويع جيجزتل لحكلا نحص
 ! ءارمحلا ةنيزلا قيحاسم

 شقنلا عادتبال ةلواحمب مهرصع اومتخ مث

 سن ا



 ( ىرصملا نفلا ) ؟ ةحول

 ةرئاد لوح رودت ةيطخ رهن سارفأ  ه لكش
 تالثملا نم ىرئاد راطأ اهب طيحيو هج ودزم

 ( لوألا ةداقن دوهع نم )

 ىرخأ موسرو ٠ نازفحتم ناشبك 9 لكش

 ( ةناثلا ةداقن دوهع نم )

 لس الاي سس



 الاكشأو ةيناويح تائيه.اومسجف « زرابلا

 ةقيقرلا ةيرجحلا مهتاحول ضعب ىلع ةيزمر

 ةيراخفلا مهيناوأ ضعب بناوجىلعو « ةقباسلا

 ندم ا

 ةناثلا ةيداقنلا ةراضحلا ىف

 لايجأ ةدياعصلا ةداقن لهأ ىلع ترم

 نم موق مهضرأ لزن مث « اهادم ىردن ال

 دعبو . ةديدج ةراضحب ىرحبلا هجولا لهأ

 ريوطت ىف اكرتشا اعم نيقيرفلا رمأ رقتسا نأ
 نع اهموسر اوزيمو « ةديدجلا ةراضحلا هذه

 اهعيضاومو اهناولأ ىف مهفالسأ موسر

 ءاربحلا ةرغملاب اهطوطخ اوروصف « اهبيلاسأو
 ةيلاقترب ةيضرأ قوف ةرمسلا ىلا ةبراضلا

 ةيسدنهلا هبش فراخزلا مسر اوللقو « ةئداه

 تاتابنلاو ءايحألا ريوصت نم اودازو ةميدقلا

 ةداحلا طوطخلا نع اوضاعتساو « براوقلاو

 ةيلوراح فراخز اهب اوروص « ةنيل طوطخب

 . ةطوقتمو ةجومتمو

 ةكرتشملا ةراضحلا باحصأ رمتساو

 تائيه ى ءاسنلاو لاجرلا نوروصب ةديدجلا

 مهروص ىتلا تائيهلا هسثت ةرصتخم ةيطيطخت

 اوفاضأ مث « لئاوألا ةداقت لهأ مهفالمأ اهب

 امهيف اوداتعا « نيديدج نيديلقت مهروص ىف
 ىرخألا نع لجرلا ىقاس ىدحا ميدقت ىلع

 ىلع « هقزر ءارو هيعسو هطاشن ىلا ازمر

 اوداتعا امك « نيترواجتملا ىثنألا ىقاس سكع
 ضبقت ىرسيلا لجرلا دي اوروصي نأ ىلع
 ربعتل « فاذجحم وأ حمر وأ سوق وأ اصع ىلع

 نفلا كسمتسي دقو . هتعانص وأ هنتاكم نع

 هروصع بلغأ ىف نيديلقتلا نيذهب ىرصملا
 . نييداقنلا روصع تلت ىتلا

 ئحاون ىلا نويداقنلا زمر ام وحن ىلعو
 ءاسنلل اوروص « لاجرلا دنع ىلمعلا طاشنلا

 تالاجم ىف نهور وصف « نهطاشن هوجو ضعب
 ىثنألا تناكو ©« ىويندلاو ىنيدلا صقرلا

 صقرتو « اهسأر قوف صقرلا نيح اهبدي عفرت
 ىتلا تاقفصملا تاوصأ ىلع صقرت وأ ةدرفنم

 . ءاسنو لاجر اهب اهل قفصي

 ةديدحلا مهتراضح ىف نويداقنلا متهاو

 امم رثكأ ةريغصلا ةفيلألا تاناويحلا مسرب

 . ةرساكلا ةريبكلا تاناويحلا ريوصتب اومتها

 : نارظنم ةحجانلا ةعتمملا مهروص نم ىقبو

 زعاملا نم اعيطق قوسي ايعار روصي رظنم

 ةينآ حطسم لوح ماسرلا هروص ؛ ىلبجلا
 . تارتميتتس ةتس نع اهل رطق عسوأ ديزي ال
 امهنم لك هجاوب « نينرقأ نيشبكل رخآ رظنمو
 ةمتمم ةيويح ىو « زفحت ىف رخآلا
 .(ه لكشو « ١ لكش +ةحول)

 : مهرصع هدهش أم عم نوماسرلا بواجتو

 هرهاظم حضوأ نم ناك « ىشيعم مدقت نم

 لدابتو رافسألا ىف بكارملا مادختسا ةرثك

 روص اولعحف « ىتوملا تافر لقنو ةراجتلا
 اهمالعأو اهباكرو اهفيذاحيب بكارملا هذه

 اميف ايساسأ ارصنع « اهتاصقارو اهيصقارو

 . هموسرو راخفلا فراخز نم هوجرخأ

 نك انت ا

 هجاء اح



 خيراتلا ٍَش رخ اوأ 2

 مهموسر ريوصت ىلع ديعصلا لهأ داتعا
 « ةقباسلا ةريخألا مهتلحرم ىتح دحاو نولي

 مث « ةعبارلا ةيروطتلا مسرلا ةلحرم ىهو

 فصنلا لالخ مهخيراث رحف رخاوأ ىف اورهظ

 ةلحرمب « م . ق عبارلا فلألا نم ىناثلا

 عشرا :للابو"اهف ١ راه ةمزح يرو
 ىلع اهيف اوأرحتو « هتاعوضومو هتاحطسمو
 ةعستم ناردج ىلع ةددعتم ناولأب مسرلا

 اوأدبو طالملاب اهوسكو نيللا نم اهوديش

 مهموسرب نوزمريو مهريطاسأ اهيلع نوروصي
 اوأدب رخآ ىنعمبو « مهموق ثداوح ىلا

 مهرابخأ ليحست ىف مهموسر نومدختسي

 دق رشبلا ونب نكي مل دوهع ىف « مهراكفأو

 . اقالطا ةياتكلا قرط اهيف اوفرع
 نا نعال فري هسعاو

 زيعتلا كلذ لفآ ايهلع وص يراد (قفذل
 ةيروطسأ رظانمو ديص رظاتمو لاتق رظانم

 ءارضخو ءاضيب ناولأب ؛ ةيحالم رظانمو
 حمالم ريوصت ىف اوحجنو ؛ ءارمسو ءارمحو

 ى اومححن امم رثكأ اهتاكرحو اهتاناويح

 اوعدبأو « هتاكرحو اهتاسنا حمالم ريوصت

 خف ف اهناقيس تقلع ءابظ سمخ ريوصت ىف
 ناولأ ةثالثب الازغ اونولو « دايصلا هبصن ريبك
 همسجح ةمدقمو ©« رمسأ نولي هسأر اونولف

 ! دوسأ نولب هترخؤمو ؛ ضيبأ نولي

 . ) ١١ لكش ةحول )

 ىلا اهقيرط ةيداقتلا شوقتنلا تاصاوو

 ى نوينفلا عانصلا اهذمتو ؛ موسرلا باج

 طاشمآ حوطس ىلع « ةريبكلا ديعصلا ندم

 ضباقمح وطسىلعو « جاعلا نم ةرخاف ةضيرع

 « اهيف مهرجانخ نوتبثي اوناك ةريغص ةيجاع

 ةضيرع تاحول حوطس ىلع اهوشقن امك

 ةيرجح لتكو « زاودرالا نم ةقيقر ةيواضيب
 لاتقلا عماقم سوؤر ةئيه ىلع لكشلا ةيرثمك

 .ةركلا

 ىلع شقنلا ف مهتبافك نع نونانفلا رّبعو

 سوؤرو ضباقملاو طاشمألا هذه حوطس

 "14 مهدحأ شقنف « اهبساني اريبعت عماقملا

 فوفص ىف ؛ ةفلتخم تاناويحل ةقيقد ةروص

 هضرع ىدعتي ال نيكس ضبقم ىلع « ةيقفأ

 اناوعفأ أطي ليف ةروص رخآ شن و

 ةيويحو ةقد ىف هدسج ليصافت روصف « امخض

 ىذلا حطسلا ةحاسم رغص نم مغرلا ىلع

 . ( ب١ ١لكش -- « ةحول ) هيلع هتروص شقن

 ىلع ترج ةكرعم ليصافت ثلاث شقنو
 رظنمو « ةميدق ةروطسأ روصو ؛ ءاملو ربلا

 : ىكرعلا لبج نيكس مسأب احالطمصأ نيولسلا

 زاودرالا تاحول شفت ىف نورخآ عدبأو

 أاوروصو 51١١(« لكش ه ةحول ) ةضيرعلا

 « لوحفلاو دوسألا ةئيه ىلع اهيف مهءاسؤر

 مهتاراصتتاو مهبورح ىلا اهيف اوزمرو

 نس



 ضاخ ةيلهأ برح ىلا زمرو « ىعارز عورشم .. لايخ ىلع لدت زومرب « مهديص بكاومو
 . فيطل قوذو بصخ

 حاتتفال ىكلم لفح ةروص مهدحأ شقنو

 سأر ىلع « برقعلا كلملاب بقلي كلم اهرامغ
 . ةريبك برح ةعمقم

 ان دن

 ةيئادبلا ليئاسقلا
 نأ « ذولا ىف نيثحابلا ضعب دقتعي

 « ةئالثلا داعبألا تاذ روصلا ليكشت ةقيرط
 ىلا برقأو ىئادبلا نانفلا ىلع رسيأ تناك
 . نيدعبلا تاذ روصلا ليكشت نم « هكاردا
 نم ةضيق ضبقي نأ هيلع رسأ ناك هنأ ىنعمب
 ناويحلا ةئيه ىلع اهلكشيو ؛ ضرألا نيط
 نأ نم « كمسو ضرعو لوطب « ناسنالا وأ
 « طقف ضرعو لوطب اناسنا وأ اناويح مسرب
 . ناولأ ةدع وأ دحاو نولبو

 الول ؛ ةهاجو نم داقتعالا اذه ولخب الو

 نييرصملا نينانفلا ىلا ةبسنلاب هديك# نأ
 رثكأ نأل ارظن « ريسيلا رمألاب سيل « لثاوألا
 « موسرلا نم وه « مهجانتا نم هيلع رثع ام

 اوأدب مهنأ ىلع كلذ لدي له ىردت الو
 مهنأ مآ « ليثامتلا نم رثكأ اهوبحأو موسرلاب
 « العف ةثالثلا داعبألا تاذ لشامتلاب اوأدب
 مهنأل ؛ 27 لاو 50007 مث ( ةرثكد اه 5

 . ءاقبلا لمتحت ال ةشه داوم نم اهوعنص

 مهليثامت نم تقبت دقف « لاح ةبأ ىلعو

 شقنلاو مسرلا بيلاسأ تبحاص « ةليلق جذامن
 تروطتو 4 3 ب ق سماخلا فلألا لئاوأ دتم

 ىراضحلا روطتلاو ىنمزلا روطتلا عم اهتعانص

 ةيئادبلا ةجاذسلا نيب اهتائيع تتوافتو « اهلهأل

 ةراهم توافتل اعبن « ىبسنلا ناقتالا نيبو

 « اهئانتقا ىلع ةردقملا توافتو « اهعانص
 اهباحصأ ناك ىتلا ضارغألا فالتخاو

 . اهلارو نم اهنوفدهتسي
 نويئادبلا نويرصملا نونانفلا لغتسا دقف

 لاكشأ لمع ىف مهضرأ لاصلص ةنويل لئاوألا
 جذامنلا ىف اوفتكاو « ةعضاوتم ةريغص ةيئاسن

 ىوسنلا مسجلا ديلقتب لاكشألا هذهل ةمبدقلا

 . ليصفت نود ةماعلا ةيبيرقتلا هتثيه ىف
 ةعضاوتملا ءاسنلا ليثامت بناج ىلا اوعنصو

 رويطو تاناويحل ةطيسب ىرخأ الاكشأ
 تروطتو ؛ مهب نمؤلا روطت امدنعو . براوقو
 ضارغأل مهئاسن ليثامت اومدختسا « مهدئاقع
 ىئاللا ىراوحلا ىلا اهب اوزمرف ؛ ةرخآلا

 هتايح ىف ئرارذلا هل نلفكب نأ ىفوتملا ىنمتي
 ىمئاللا تاصقارلا ىلا اهب اوزمرو  ةيناثلا

 اوزمر امك + ةرخآلا ىف هتعتم ىفوتملا نهانمتي
 نغبسي نأ قوتملا ىنمتت, ىئاللا تابرلا ىلا اهب
 ! ةياث ةرم:ثعبي نيح ةيامحلا هيلع

 رجف ةيادب ىف « اتلدلا برغ لهأ عنصو
 امك « ةيرشب مادقأب ةيراخف ىناوأ مهخيرات
 . ةعضاوتم ةيئادب ةيوسن ليثامت اوعنص
 ةئيه ىلع ةيراخف ىناوأ ىرادبلا لهأ عنصو

 ا



 ةددعتمناولاب ' ءابطوةيزمر ةروطسأ ٠١ لكش
 ( مق عبارلا فلألا رخاوأ  رمحألا موكلا 3

 أطي ليفل ليصفت - ب ١١ لكش
 , جاعلا ىلع شضقن ) امخض اناوعفأ ىرادبلا نم ةاتف  ١؟ لكش

 ( م٠ق عبارلا فلألا رخاوأ نم ( راخفلا نم )

 (م* ق عبارلا فلالا رخاوأ ) قيقرلا زاودرالا نم ىوآ نبا ٠١١ لكش

 هسا هج



 ( ىرصملا نفلا ) ه ةحول

 ةروفحم فراخزب نشأكأ ب ١5 لكش

 ( م٠ ق عبارلا فلألا رخاوأ نم )

 ربلا تاناويح نم اههبشي امو رهنلا سارفأ
 نم ةريغص ةيرشب ليئامت اوعنصو . ءاملاو

 وهو « اهنم فيطل جذومن ىقب « اضيأ راخفلا
 اهمسج قسانق غلب « ةيراع ةاتفل ريغص لاثمت

 ىلع ٍبلغي اميف ناكو . عادبالا نم اريبك ادح

 باحصأ اهانتقا ىتلا ليثامتلا نم ادحاو «نظلا

 . هدحو ليمجلا نفلا هجول « ميلسلا قوذلا

 .(١؟ لكش -« ةحول)

 ىلع مهبراجت ليثامتلا عانص سرامو
 ةجاذسلا نيب مهبراجت تتوافتو « جاعلاو مظعلا

 ميلس قوذو نف نم ولختال ةيجاع قعالم ١١ لكش
 (م ق (؟) سماخلا فلألا طساوأ نم  ىرادبلا نم )

 ةريغصلا مهليثامت ضعب اوتحنو . ناقتالا نيبو

 ىلع اوأرجتو . نيللاو هنم بلصلا « رجحلا نم

 هتالص اولغتساف « ناوصلا ىأ « نارظلا

 ىلع ةقيقرلا هعطق اولكشو مهتثبب ىف هترفوو
 امك . تاناوبحلاو كامسألاو رويطلا ةئيه

 . هسفت ضرغلل زاودرالا عطق اومدختسا

 ١١(. لكش -:ةحول)

 هتواقنو ىريجلا رجحلا ةنويل اولغتسا مث

 « ةريغص بالكو دوسأ ليثامت هنم اوتحنو

 ةنيزلا ضارغأو ةيلستلا باعلأ ىف اهومدختسا

 مل إى



 ةئيهلا لامج نم ةبيط ةجرد اهتحن ىف اوغلبو
 . ليصافتلا حوضوو
 : ) 14 لكش 6-0( ةحول )

 رخص اوللذي نأ نونانفلا لواح اريخأو

 قااركسف + نامالا هع ديلا كدانلا
 تارسألا رصع ةيادب ليبق ءىدتبملا حاجن هتحن
 ؛ ةييركلا راجحألا ىلا اوعلطت مث . ةرشابم

 ةقيقر ةيوسن ليثامت دروزاللا نم اوتحنو

 هم د 8#

 ليئامتلل ؛ ةريخألا تاروطتلا هذه دنعو
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 رحف روصع تفرشأ « شوقنلاو موسرلاو

 نونف تعلطتو « اهتياهن ىلع ىرصملا خيراتلا

 « حضاو قرشم ىخبرات حبص ىلا نييرصملا
 لحارمو تاوطخ اهبراحت ىف تكلس نأ دعب

 هعيطتسي ام اهمدقأ زواجتب مل ؛ ةليوط ةئيطب
 حوضوب اهثدحأ زاتما امنبب « ريغصلا ىبصلا
 ليصافتلا حوضوو عوضوملا حوضوو مفادلا
 « ةلصتم لحارم ىف اهتاروطت تراس نأ دعبو
 تدأو « اهتقباس ىلع اهنم ةلحرم لك تدمتعا
 رهظن نأ نود « اهدعب ام ىلا اهنم ةلحرم لك

 نأ نودو « ةأحف ىفتخت وأ « ةأحف اهادحا
 دمتعتو هيلا بستنت اميدق اساسأ اهادحا مدعت

 . هيلع

 تحتئلاو رب وصتلا ليلاقت 1

 ةيخبراتلا روصعلا ىف

 لالخ رصم ىف ةيخيراتلا روصعلا تأدب
 نيمالشلا و يناثلا نرقلا
 ضارغأو نونفلا تاموقم نم ائاتشأ اهتقبس ىتلا خيراتلا رحف روصع نع تثرو نأ دعب
 مسرلا ىف تاريخ اهنع تثروف : نونفلا

 تاحقو النو لازت 0 تناك تحبلاو ثقتلاو
 : فرخزو صلاخ نف وه ثيح نم ؛ نفلل اهلهأ ريدقت اهنع تثروو « اهريوطتو اهبيذهتل ةيوق
 ثداوحلا ليجست ىلا ةليسو وه ثيح نمو

 :.دقاقعو تاليخخ حم هب نوتمؤط او ناك اميق نيدلاو رحسلا لهأ ايف نمو وه يح وا ةروسلا و نقلا يلاسكلو
 فلتخم رخآ لاح ىلا ميدق لاح نم ىنفلا مهنا ريمب ةيخيراتلا روصعلا لعأ نوطتو

 . م17 ويملك تانتعامخ 3 ةدتع

 « لياقب هدعب وأ م . ق

 اطاوشآ نونفلا بكر هيف اوعفد « ديدج

 ةييحر تالاحم هلالخ اهل اوحسقأو « ةليوط
 . ةميدقلا اهروصع ىف اهل أبهنت' مل

 ةيخيراتلاتارسألا ةيادب دوهع ذنم اوأدبف
 ءموسرلا باسح ىلع شوقتلات الاجحم عيسوتب
 ةيفيلغوريهلا ةباتكلا روصب اوناعتساو
 حييضوت ىلعو « ةيفرخزلا مهرصانع ةدايز ىلع
 اوقفاضأو . مهرظانمو مهروص نم مهتياغ

 اشوقن « عماقملا سوؤرو تايالصلا شوفت ىلا

 ماتخآ ىلعو « ةيرجحلا ىناوألا ىلع اهوشقت
 ةريغص تاقاطب ىلعو ؛ ةيسئخو ةيرجح ةريعص

 ليثامتلا دعاوق ىلعو « سونألاو جاعلا نم

 ةبلص راجحأ نم اهوعنص ةريبك بصن ىلعو
 , دباعملا تاهجاو ىلع مث ؛ ةيساق

 انه 4 د



 ليثمت كاذنيح نونانلا .فتكي ملو

 ةريغص موجح قو ةماعلا هتروص ىف ناسنالا

 دارفأ ىلع لدنل مهليثامت نوتحني اوأدب امناو

 ماجحأب اهضعب اوتحني نأ اوعاطتساو مهنيعب
 . اهباحصأ ماجحأ نم ةبيرق

 روصع لئاوأ ذنم مهنونفب اوقلطنا مث
 نيرشثعلاو نماثلا نرقلا ىف « ةميدقلا ةلودلا

 ىطخ ى اهب اوقتراو ؛ دراملا ةقالطنا « م .

 هب تزيمت ىذلا اهعباط اهيلع اوعلخو « ةعيرس

 اورقتساو « هلك ميدقلا ملاعلا نونف نع

 نينرقلا نيب اميف اهعيضاومو اهتاعوضوبب
 .م.ق نيرشعلاو سداسلاو نيرشعلاو عباسلا

 ىف مهكلسم اوكلسي نأ نييرصملل رّسيو

 اهتالاجم عيسوتو اهريوطتو نوسلا عفد

 : امهو « نارمأ « ةيخيراتلا مهروصع لالخ

 باطم عاستاو « مهتلود ىف مكحلا ةعيبط

 . مهتايد ىف دئاقملا

 ةيادب ذنم ةيرصملا تاموكحلا تذخأ دقف

 ىزكرم ا مكحلا ماظنب « ةيخيراتلا اهروصع

 نأ مكحلا اذه لظ ىف تعاطتساو « لماشلا

 هب لغتست نكت مل امب اهدالب دراوم لغتست
 لصت مل امب اهتايناكما تدازو « لبق نم
 تايافكلا اهتمدخ ىف تعمجو . لبق نم هيلا

 ف تبعوتساو . نفلا ريغو نفلا ىف ةزاتمملا
 ةميدقلا ندملاو ىرقلا ىف قرفت ام اهتمصاع

 اهتغيصو « ةينفلا ريغو ةينفلا براجتلا نم

 رطقلا ىلع اهتسكع مث « ةلماش ةدحاو ةغبصب

 . ةسناجتملا ةمحسنملا اهتروص ىف ديدج نم هلك

 ةيداملا تايناكمالا ترفاوت املانعو

 ومع هدي ا رمع ركل ةتامركتمل
 « رصع دعب ارصع اهتمدخ ف تايافكلا ترفاوتو

 « ةريبكلا ةيرامعملاو ةينفلا اهعراشم تذفت

 ايل .تدسخو « ةيشعلا دزاوملا اهل: تدضرو

 نم مهيلع تقفتآو لاسعلاو عانصلا فولأ

 ةعدتبملا ةغمدألا باحصأ تنضتحاو اهدراوم

 نونفسعلا عورف ىف مهتمدختسا و مهتعحشو

 . ديعبو بيرق نم نونملاب لصتن امو
 « ةميدقلا رصم ىف مكحلا ةزكرمب طبتراو

 عيسسوت ىف ريبكلا هرثأ هل ناك رخآ لماع

 بيصنب ةئعارفلا عتمت وهو « نونفلا تالاجم
 . مهاياعر ىلع ةيحورلا ةدايسلا نم عساو
 لهأ سأر ربتعي ناك ةلودلا سأر نوعرفلاف

 تسهوت اميف ناكو  بابرألا ثيروو نيدلا

 ةرسخآلا بابرأ نم ربتعي نيدلا بهاذم
 اذهب تنمآو . اهلهأ رئاصم ىلع نينميهملاو

 هب ترفكو دوهع نيدلا بهاذم هتمهوت ىذلا

 فئاوط هتلهاحتو فئاوط هب تمّلسو ؛ دوهع

 بلغأ ىف اوعاطتسا ةنعارفلا نكلو « اهادع

 عربأ ىحورلا مهناطلس اولغتسي نأ مهلاوحأ

 اريبك ايناج اوهجوي نأ اوعاطتساو « لالغتسا
 اهتولف تايناكماو مهدالب تايناكما نم

 هنوبحتس اوناك امب روطتلا ىلا اهلهأ دوهجو

 دياعمو مارهأو رباقمو روصق نم مهسفنأل

 ليثامت تحبصأ ام اريثكو . ليثامتو شوقنو

 « ةبحتسم جذامن مهشوقتو ةنعارفلا كئلوأ

 مهتلود ءارزوو كلاما مهتس ءارمأ صرح

 مهينانف اوعحشو اهديلقت ىلع اهيفظوم رابكو

 هو تتسم



 دودح ىف اهلاوثم ىلغ اوحستت نأ ىلع

 5 مهلا رث دودحو مهركارم

 اننا

 اهلهأ نونف ةيرصملا ةنايدلا دماقع تعفدو

 ىف ارثأ اهحضوأ تناكو ؛ الصتم اًثيثح اعفد

 عفدنا دقف . دولخلاو ثعبلا ةديقع عفدلا اذه

 غلابلا مامتهالا ىلا اهريثأت تحن نويرصملا

 . ةيديألا تويب نم اهرابتعاب مهرباقم ةرامعب

 ةيورخألا رئاعشلا دباعم نوروطي اورمتساو
 اهئازجأ ليكشت ىف نونفتيو « اهريصاقمو

 لئاسو نم ةليسو اهرابتعاب ؛ اهليصافت نييزتو

 ليثامتلا تحن ىف اوفرسأو . دولخلا قيقحت

 مهحاورأ اهيلع طحت ىتح مهرياقمو مهدب اعمل

 امملاع نم اهيلا تطبه املك اهصمقتت وأ

 ريوصت قى اوفرسأو . ديعبلا ىواطمسلا
 ناردج ىلع ةءورخألاو ةيويتدلا رظانملا

 ف مهحاورأ اهب ديفتست نأ ىف المأ مهرباقم

 روظنملا ريغ اهملاع

 ةنيزلاو فرتلا تاودآو شايرلا رخفأب مهتفادم

 ىورخألا معرفس ىف اهنم ءىش مهصقني ال ىتح
 تحسفتا نأ هلك كلذ ىلع بترتو . ليوطلا

 نونفلا لهأ مامأ عادبالاو لمعلا تالاجم

 نونملاو ةقيقدلا تاعانصلا باحصأو ةيسيئرلا

 هنو ىلع !ويسيس حو

 « قرو مهنونف نم مهجاتتا دازو « ىرغصلا
 . رصع دعب أرصع

 ثعبلا ةديقعب نيبرصملا ناميا بحاصو
 04 ماعلا نيدتلا نم ىرخأ حور 4 دولخلاو

 قيثو طايرب مهبابرأ نيبو مهنيب تطبر

 هتروص أمب مهنيدت نع مهئايرثأ نونف ترتبعو

 هتايآو دبعتلا رظانم نم مهرياقم ناردج ىلع
 لسبثامتو ديعتلا ليثامت نم مهل هتحرخأ امو

 حور نع مهتتعارف نونف تربع امنيب . روذنلا

 نفسا اهيبئاتم نقلا يه” ءاملا ىردتلا اذه

 مامتهالاو بابرألا دياعمل ةنعارفلا ديسشت

 « اهليثامت تحنو اهفراخزو اهرظاتمو اهشوقتب

 مامأو مهبعش مامأ اهديدرت نم نولمي ال ةمغن

 « انيح مهبابرآ ميركت اهب نوغتبي « خيراتلا
 نيدلا لاجرو ءايقتألا ةلامتسا اهب نوغتسو

 بلغأ ى مهنيب اميف رخامتلا اهب نوغتسيو « انيح
 . نايحألا

 اني ان

 نوسفلا بكرا ةيسيئرلا عفاودلا تلثمت

 ىف « انيأر امك : ةيخيراتلا اهروصع ىف ةيرصملا

 ىف تلثمتو « هفراخزو نفلاب عاتمتسالا بح

 هشوفقنو هزومرو ا ةيحالص

 و دئاقعلا ليجستل
 500 « ةاهاملاو رخافتلا بح ىف تلثمتو

 رارقتسا ىف تلثمتو « تابافكلاو دراوملا ةرفو

 . نيدلا بهاذم ةرطيسو مكحلا بهاذم

 مطاسألا و ثداوحل

 ىلع عفاودلا هذه ضعب رثآ رصتقي ملو

 عيسوتو اهجاتتا ةدايز ىنعمب نونفلا عفد
 ريثأتلا ىلا هرثأ ىدعت امناو : بسحف اهتالاحم

 اهضارغأو اهئدايمو اهيبلاسأ ق

 تبهاذم ىه كلذ ف ارثأ عفاودلا حضوأ

 . نيدلا بهاذمو « ىرخأ ةرم مكحلا

 تناكو 5

 -_-س



 ةرممهل ىزكرم ا مكحلا ناضتحا ىدأ دقف

 ىلع نونانفلا ءالؤه صرح نأ ىلا نيتانفلا

 نم مهماكح هبحتسي ناك امب مهجاتتا غبص
 عاضوألا نم ناكو . عيظننو تاداعو عاضوأ

 رظنم ىف روص اذا نوعرفلا نآ اهوبحتسا ىتلا

 هبناج ىلا لءاضتت نأ بجو صاخ وأ ماع

 . هلوح نيدوجوملا دارفألا ةيقب روص

 رابك روص ىلا ةنغرلا هذه تدتما مث

 صخشلا ةروص تلظف « مهسمتأ دارفألا

 نميهت « ةربقم لك فو ةحول لك ىف ىسئرلا
 اهنع زيمتتو « اهعم ةكرتسملا روصلا ةيقب ىلع

 ؟ هناك" اهدجحت

 ميظنتلا حورب نينانفلا ةيلقع تعبشتو
 املك اولظف « مهلامعأ بلغأ ىف قيسنتلاو

 ةرّييك ةحول ىف رظانملا نم ةعومحم اوروص

 لك عفتري ةيقفآ فوفص ىف اهوبتر ةريغص وأ

 دوست نيكل زعلك قرون اهم نعت
 ةيادب هل اوددح اعوضوم اوروص املك اولظو

 امهكردت نأ نيعلا عيطتست ةرهاظ ةياهنو ةرهاظ

 اوصرح امك « ةلوهس ىف امهب ملتو ةلوهسب

 مهروسص تادرفم اوروصبي نأ ىلع

 « اهيلع رقتست ةيقفأ طوطخ قوف اهتاعومجمو

 . اهريغ نع اهب لصفتتو اهب ددحتتو
 انندنت 2

 بيلاسأ نم اريثك ةينيدلا عفاودلا تددحو

 نانف صصخف هئدابمو ميدقلا ىرصملا نفلا

 لظو . هجاتتا مظعم نيدلل ةيخيراتلا روصعلا
 ديباعملا ىف اهروصي ىتلا روصلا نأ ضرتف

 طوطخ دهرجم تسيل رياقملاو ةحرضألاو
 « هدحو ىنفلا ماحسنالا اهيف رفوت نأ ىغش

 قوذلا تايضتقل عضخت طوطخ درجم تسيلو

 طوطخو دودح اهنأض رتفاو . هدحو ىويندلا

 عوضوم ديدحت ىلا اهنم ةدحاو لك فدهت
 « ةرخآلاو ايندلا ىف هنايك هل عوضوم « هنيعب

 ىلا نيدلا ليتارت لضفب لوحتي نأ نكسيو
 . اهب حورلا عفتتت ةعقاو ةقيقح

 ليبس ىف ةيخيراتلا روصعلا نانتف كلسو

 هكلس اليبس « نيليبس هدئاقعو هتاروصت ذيفنت

 اليبسو « نييسيئرلا صاخشألا ريوصن ىف

 . ءايشألاو ماعنألاو عابنألا ريوصت ىف هكلس

 انف

 ىدرفلا ريوصتاا

 ةحول لك ىف ىسيئرلا صخشلا ةروصف
 هضارغأو نفلا عفاود نم مدقت ام ءوض ىلع
 ةحضاو ةلصفنم ةيتاذ اهل رفونت نأ ىغبني ناك
 هحور فرعنت ىتح اهبحاص حمالمب نولتت نأو
 ًاربت نأو « ةيناثلا اهايند ىف اهب عفتنتو اهيلع

 ىتلا فعضلاو حدكلا راثآو ايندلا بويع نم

 نأو « ةرخآلا ف هسفنل اهبحاص اهاضربي ال

 قيلت رارقتسالاو راقولا نم لاح ىلع رهظت

 ناك ادبعم ؛ هيف تروص ىذلا ناكملا ةسادقب

 ىتلا روصلا ةيقب م بسانتت نأو ةريقم وأ

 دور واد



 قيلب امب روصلا هذه نع زاتمت ْنأو « اهروأحت
 رظانملا بيترت ف نوكي نأو . اهبحاص ةناكمب
 قاعتيو ىه اهزاربا ىلع دعاسي ام اهب ةطيحملا
 عم ىشمتتو قوذلا ىضرت نأو . اهبحاص عفنب
 . لامجلا عباطب ىستكتو نفلا دعاوق

 نأ « ميهافملاو ضارغألا هذه ىلع بترتو

 ةثالش نويرصملا نور و سملا كستسا
 تاحوللا باح صأ ريوصت قى تارابتعا

 : ىهو « ةيسيئرلا

 نيب مهروص ىف اوعمجي نأ - الوأ
 نآ ىف ىعقاولا ريوصتلاو ىنهذلا روصتلا
 ىتلا ضارغألا اوروصتي نأب كلذو . دحاو

 دعاوقو عمتجملا ديلاقتو نيدلا دئاقع اهبلطتت

 نيبو اهني اوبلاليا م6 مهروععم نم نقلا
 عيطاقتلا ةعيبطو ةايحلا عقاو نم فوهلتسي ام
 . روصلا هذه باحصأل حمالملاو

 نم مهروص باحصأ اومسري نأ  ايناث

 مهتائيه ىف اوعمجيو « ةدحاو ةيواز نم رثكأ

 وأ ) ىمامألا ريوصتلاو ىبناجلا ريوصتلا نيب
 . دحاو نآ ىف ( ىسأرلا

 اهلالقتسا ةروص لكل اوليختي نأ  اثلاث
 عطاقتت ال ىذلا ىناكملا اهلالقتساو ىونعملا

 فلخ هيف ىفتخت وأ « اهريغ ةروص عم هيف
 . اهريغ ةروص

 ةئالثلا تارابتعالا هذه ذيفنت ليبس ىو

 لامكتساو « ةئيهلا » ديدحت ليسس ىو

 داتعا « ةيسيئر ةروص لكل « ةيتاذلا »

 بحاصل اوروصي, نأ ىلع نويرصملا نونانغلا
 بناح نم لغسألا هعذجو هسأر ةروصلا

 هيف نوروصي ىذلا تقولا سمت ىف ؛ دحاو

 ندمت نأ غرو مالا نم الماك هع

 امك -- اهتتويح عسنتتو نيعلا هذه ةرظن
 ناو ةنو ماكل استار ردح لوو ترس

 مسجلا ةطسب نم طسق ربكأ هتروصل رفوتي

 «نيعنألا هيك فورت وضيو» ةنيلا لابتكاو
 ناكسست ام راهظاو هيدي ةكرح راهظأ ىف ةبغر

 مث -- ةسايرلاو ةقانألا تامزلتسم نم هب

 ةلحرملظيل « هعابرأ ةثالثنم هطسو نورتوصي

 عذجلا نيبو لماكلا عسنملا ردصلا نيب ىطسو
 عجار ) . دحاو باج نم روصملا لفسألا

 .( 1١7١ لكش « ٠١ لكش « ١ ةحول

 اذه ىلع درفلا ةروص اولمكأ اذاف

 اهضرتعت الأ ناكمالا ردقب اولواح « عضولا

 . رخآ مسر اهعم عطاقتي وأ ىرخآ ةروص

 ىلا اهيحاص قاس تمدقت اذا ثيحب كلذو

 هذه اوروصي نأ ىلع اوصرح « مامألا

 ىتح ؛ ةروصلا حطسم نع ةديعب قاسلا

 اذاو . ةيناثلا اهبحاص قاس نم ائيش ىفخت ال

 ةليوط اصعب ةروصلا بحاص عارذ تدتما
 اولواح « لفسأ ىلا وأ مامألا ىلا ةريصق وأ

 حطسم نع ةديعب عارذلا هذه اوروصي نأ
 هضرتعت ال ىتح « ةعاطتسالا دهج « مسجلا

 : نطق ذآ اعاجنن

 . ( نميألا ءزجلا 1١ لكش " ةحول عجار )

 دع د د

 هه تدع



 ( ىرصملا نفلا ز 5 ةحول

 -_:راسيلاىلا نيميلا نم نمضتيو «ةميدقلا ةلودلا رباقم تاحولل ىديلقتلا ريوصتلا ١5 لكش

 ىراعلا هدلوو . هقصالت كوبحملا اهبوثب هتأرماو . ةعلطتملا ةداجلا هتفقو ىف ةحوللا بحاص أ

 ! ةيكلملا قئاثولا بتاك بقلب هيرع مغر بقلتي ىذلا

 « ةدحاو ةهحو نوهجتيو ٠ فوفص ىف نوعباتني نيبارقلا ةلمحو عابتألاو نيفظوملا تاعامج ب ب
 ٠ هتياغ ددحت ةرابع مهنم فص لك عمو

 للع اهيف زكتري ٠ ةحيرم ةفقو ةرملا هذه ىف فقيو « ةيناث ةرم هتجوزو ةحوللا بحاص

 ةقباسلا ةحوللا بحاص 1 ١١ا/ لكش

 ٠ ىديلقتلا سولجلا عضو ىف هتجوزو

 ا



 ىعامجلا ريوصتلا

 ريوصت نع هتحول ىف نانفلا جرخ اذاو .

 ىف ىثاحت « دارفأ ةعومجم ريوصت ىلا درف
 زيح ىف نيطلتخم مهروصي نأ هلاوحأ بلغأ

 هتاذب مهنم درف لك رهظي نأ دمعتو « دحاو

 ء رخآلا ءارو مهنم درف لك بترو « ةلقتسملا

 هاذاح نأ هيحاص ممدحأ ىفخي ال ىتح

 مهنم دحاو لك عم بتكي دقو . هرواجو
 ربعي مث « هتاذب دوصقم هنأ ىلع لديل هسا
 مهروصي نأب ةعومجمك مهنيب طبرلا ةلالد نع
 ةرابع مهعم بتكي وأ « ادحاو اهاحتا نوهجتن

 1١ لكش ) . مهتهجو نم ضرغلا ددحت
 ( ١17 لكشو - طسوألا ءزحجلا « قباسلا

 ةعومحم ريوصت نانفلا ىدعتي نيحو
 دارفألا تاعومجم نم ددع ريوصت ىلا دارفأ
 هدعاوق مهيلع قبطي ناك « ةدحاو ةحول ىف
 ىذ هبولسأب ميهروصيو « اهسفت ةقباسلا
 مهنم ةعومجم لك لعجيو « ةددعتملا اياوزلا
 تقولا ىف لمعيو « ةزيامتم ةلقتسم ةدحو

 مهتاعومجم طبارت ىلع ليلدتلا ىلع هسفن
 ىسيئر صخشش ةيحان مهعيمج مههجوي نأب اهلك
 نوكي ام ابلاغو . مهيلع فرش وأ مهلبقتسي
 بحاص وأ ديعملا بحاص وه صخشلا اذه

 . ( قباسلا ١١ لكش ) . ةربقملا

 مزتلا ىتلا ةيسيئرلا ءىدابملا ىه كلت
 هصوخ ش ريوصت ق اهب ىرصملا ناشلا

 ءىدابم ىهو ٠ تاعامجو ادارفأ نييسيئرلا

 اهانفلأ امك ىلاحلا ريوصتلا دعاوق نع فلتخت

 روظنملا مسر دعاوق نع فلتخت ىرخأ ةرابعبو
 ىفتكت ىتلا دعاوقلا ىهو « اهانفلأ امك

 نم سيلو ةدحاو ةيواز نم درفلا ريوصتب

 تاعامجلا ريوصت ىلع لمعتو « ةددعتم اياوز

 فشكتب ام ريوصتب ىفتكتو « ىه امك ةطلتخم
 « هريغ ءارو ىفتخي ام نود دارفألا ماسجأ نم

 مه ريكأ هنأك ىمارلا ىلا دارفألا برقأ لعجتو

 قع مهلعبأ لعجتو « اناكم مهاندأو امحح

 ع
 . اناكم مهالعأو امحح مهرغصأ هنأك ىئارلا

 دعاوق نع ىرصملا نانفلا فارصنا نكل

 ناك امناو ؛ امئاد زجع نع نكي مل « روظنملا

 كلذو « هلاوحأ بلغأ ىف ادوصقم افارصنا

 هند تادقتعم نع هانفلسأ ام ءوض ىف

 هدنع ةيسيئر ةروص لكف . هروص ضارغأو

 ةروص لكو « ادلاخ القتسم انايك فلوت تناك

 اهحوضو فعضينأ ىثاحتن ناك هدنع ةيسيئر

 روص وأ ؛ دحاو ٍبناح نم اهعيمج اهروص اذا
 ناك امك « ةصقان انيع وأ « ةدحاو افتك اهل

 اهروص اذا اهحوضو فعضي نأ ىثاحتي
 اهءارو ةيفتخم وأ « اهريغ ةروص ىف ةلخادتم

 ىف الا ؟دبملا اذه نع ىرصملا نانفلا لختي ملو
 تاحول ىف اهضعب ةعجارم نكمي ةليلق لاوحأ

 1١١١(. لكش مه ةحولو !؟ « ١٠غ

 اننا نت دن

 و



 ( ىرصملا نفلا ) / ةحول

 دكا
 ةينفلا ضارغألا رثآ :  + 1418 لكش

 نم ٠ رئارحلا ءاسنلا ريوصت ىف ةيلامحلاو

 ء(ةميدقلا ةلودلا نم)كوبحم بوثب ىتنأ : نيميلا

 ةلودلا نم ) فافتش ضافضف بوثب ىثنأو

 بوثو كوبحم بو : نيبوثب ىثنأو « ( ةثيدحلا

 ( ةثيدحلا ةلودلا نم ) فافش

 ةيبيرقتلا هسبالم ىف لفط 7 ٠١ لكش ةيديلقتلا هتروص ىف راع لفط ١9 لكش

 )2 رع نم 5 0 ةسداسلا ةرسآلا رصع نم ) هفحم قوف سلجب فيلأ دههددتسهو هتاؤذو هدئالسقب

 ( ةسماخلا ةرسألا رصع نم )

 ا ا



 ىريوصتلا نفلا ىف ةأرملا

 لاجرلا روص عم ءاسنلا روص تهباشت

 ق تفلتخاو « اهعاضوأو اهتائيه ضعب ىف '

 ىف اهعم تهباشتف . اهبساني ال رخآ ضعب

 نيب عمجلاو « ريوصتلاو روصتلا نيب عمجلا

 . ىمامألا ريوصتلاو ىبناجلا ريوصتلا
 « اهيديأو اهناقيس عاضوأ ىف اهنع تفلتخاو

 فالتخا نع الضف « اهتتافم راهظأ ةقيرطو
 ش . اهغايصأو اهناولأ

 نيقاسب اهلاوحأ بلغأ ىف ةأرملا تلظف

 « اهتاس يح رارقتسال اديكأت ؛ نيترواجتتم
 شيعت ىتلا ةنينآمطلاو « اهماشتحاو اهئايحو

 نيتطوسبم نيفكب روصت تلظو . اهلظ ىف

 . اهطاسنناو اهتايح ةعد ىلا ةراشا : نيتلسرم

 اهردص ىلع اهتعضو اهيدي ىدحا تعفر اذاو

 « اهجوز عارذ اهب تسمل وأ « ارفخو ءايح

 ىلا ةراشا « اهب هرصخ وأ هفتك تطاحأ وأ

 « ١١ لكش عجار ) . هب اهطابتراو هب اهقلعت
 .( ,؟ ألمع وال

 ضعب ىف « نيبرصملا نينانفلا ضعب دمعتو

 ىثنألا بوث اوروصي نأ ؛ ةيوسنلا مهروص

 ثيحب « اهدسج ىلع الماك اكبح اكوبحم
 . اهكدسج ميساقت زربيو اهتتافم مسجي

 افاق اقيقر اضافضف اهبوث اوروصي وأ

 ليسصافت بجحي الو اهتتافم نع فشكي
 ىف امامت بوثلا ريوصت اولمهي وأ . اهدسج

 طوطخ مس رب اوفتكيو « ةريغصلا روصلا

 داكلاب مرتو « هليذ ةياهنو همامكأ ةياهن ددحت

 ةراضملا 14 -م

 ءرزجلا ١٠١ لكش ٠ ةحول ) . هدوجو ىلا

 . (ج - 11١ لاكشأ * ةحولو « نميألا

 نثقنلاب ىثنألا ةروص اورهظأ اذا اوناكو

 اوربعو قتلا تايوتسسب اوجردت « زرابلا

 ضافختالاو عايترالا نيب هحوطس جرد

 ىف ةنتفلا عضاوم نع « ةرادتسالاو ءانخنالاو

 .. ةحارصو ةأرج ىف « ةروصلا ةبحاص مسج

 نأ « لاحلا ةعيبطب لوقعملا نم سيلو

 ةيلعفلا نهتايح ىف كلذك نك تايرصملا رئارحلا

 نع نفشكتو « تايراعلاك وأ تايراع نرهظبي
 نيحضيو نهداسجأ ىف ةفعلاو ةئتفلا عضاوم

 . نهعمتجم نع ةفورعملا ةمشحلا ديلاقتب

 نيرصلا نيووسلا نم.نخا انهسب نأ انيضال
 مغر ةفلاسلا ةيديلقتلا بيلاسألاب اوهبأي مل

 3 ةيفاض بايش ءاسنلا اوروصو « اهتنتف

 . اهفراخزو نهبايث قاوذأ راهظا ىف اوننمتو

 ثانالا اوروص نيذلا كئلوأ نأ دقتعنو

 اورثأت « ةرتاسلا ريغ ةفافشلا نهباوثأب رئارحلا

 نم لماع نم رثكأ وأ لماعب نهريوصت ىف
 : ىهو « ةيلاتلا ةثالثلا لماوعلا

 نوروصي مهو اوليخت مهنأ بس الوأ

 « اهجوز ةربقم وأ اهتربقم ناردج ىلع ىثنألا

 اهتروض دولخ نأو ؛ اهتس ىق اهنوروصي مهنأ

 حلاصو اهحلاصل نوكيس « ىرخألا ةايحلا ف
 نأ ىف كلذل اعبت ريض نم سيل هنأو « اهجوز

 ىتلا بايثلا نم اهوررحيو « اهنتافم اورهظي
 . ةيرسألا اهتايح ىف اهنم ففخنت نأ عيطتست

 موس



 تاق يتسم نأ اولختا مآ حنان
 نهيضريو ءاسنلا ىوهتسي « روصلا ىف ةثونألا

 اهريوصت اوغدبأ الو . لاجرلا اضر نع الضف

 ىللع نويعلا تدوعت « ةفافشلا اهبايمث تحت

 قوذلا ىفاني ائيش اهيف ىرت دعت ملو « مهروص

 . ةمشثحلاو

 [ةنوتلا ىنتلا هيلا ةينبسلا نا حافلا
 قبطنت تناك « ءاسنلا ماسجأ ريوصت ىف اهب

 ىلع قيطنت امم رثكأ ىراعلا مسجلا ىلع

 مسج ثوروصي اوناك اذهلو . ىماكلا سنحت 1

 « راع مسج هنأك كوصملا هب وش ىثنألا

 هبوث هيلع نومسرب مث الوأ ايراع هتوليختي وأ
 . ةفيفخ ناولأب فاهفملا

 « زرابلا شقتلاب ىثنألا ةروص اوشقت اذاف

 اوروص ىل < نتاعملا هده راهظأا ىف مهدوهجب

 قيحتاو اهينمنج نتف ةيسلا# ةلبقت ايان

 نت دنت ان

 روح

 مهتاليخت ى نييرصملا نينانفلا نآش ناك

 ريوصت قف مهتاليخت نم اييبرق ءاسنلا روص نع
 راغصلا لافطلا بلغأ اوروص دقف . لافطألا

 همف ىلع هدي ةبابس مهمظعم عضي « امامت ةارع

 . هغدص ىلع ةكيمس رعش ةليدج لدسنتو

 . ( ٠١ لكش ؛ ةحول )

 | ةقيقحلا نع اربعم ريوصتلا اذه نكي ملو
 ةيرصم رداصم تثدحت دقف « هلاوحأ لك ىف

 مهتاصت ملو « لافطألا سيالم نع ةريثك

 ( ١ لك ش ا“ ةحول نراق ) . ىرعلاب
 « مهلاوحأ بلغأ ىف نوفقي نونانفلا مهروصو
 قفتتت ال « ةبصتنم هفقو ىف « مهئابآ باج ىلا

 ةيطغت ةرورض اهيف نولهجي ىتلا نسلا عم
 اهيف عضي ىتلا نسلا عم قفتت الو ؛ مهتاروع

 . مههاوفأ ىلع مهعباصأ مهضعب

 مظعم رارصا ريسسفت نككسمي هنأ ىرتو

 ةلوفطلا

 ةلوفطلا ئرع ريوصت ىلع نييرصملا نينانغلا

 مقاولا فلاخي ناك هنأ نم مغرلا ىلع هليشتو

 : ىهو ؛ تاللامتحا ةثالث « هلاوحأ بلغأ ف

 روصع نع هريوصت اوثرو مهلأ - الوأ
 مهر وسع َق هورشعا منه ةديعب ةركبم

 . عابتالا بجاو اينف اديلقت ةحضانلا ةمدقتملا
 ىلا هل مهري وصتل ىلوألا لحارملا در نكميو

 ؟هيو + نورقلا نيب ) تارسألا ةيادب رصع

 دعبتسملا نم سيل ركبم رصع وهو .(م٠ق

 راهظا نم نوجرحتي اونوكي مل هلهأ نأ
 داتعا نأ دعب « ةيداعلا مهتايح ف ةارع مهلافطأ

 خيراتلا رحف روصع ى كلذ ىلع مهفالسأ

 اولجسي نأ نم ىلاتلاب اوجرحتي ملو « ةميدقلا
 اسلف . مهليثامتو مهروص ق مهلافطمأ ىرع

 ىرعلا اذه ريوصت' ةميدقلا ةلودلا نهأ ثرو

 ىلع اوداتعا امك « هيلع اوداتعاو هودلق « مهنع

 سس إى سس



 زغو « نيدلاو نفلا ديلاقت نم هريغ ريثكلا

 ناك اذا امع رظنلا ضغب « هوريغي نأ مهيلع
 . اهقلاخي وأ مهرصع ىف ةايحلا ةقيقح عم قفتي

 ةينف ةليسو ىرعلا اوربتعا مهنأ س ايناث

 . ماع هجوب نسلا ةثادح نع ريبعتلل ةحجان
 نأ انل ريت ناو افنأ لحالي هنأل كلذ

 هوجولا حمالم نيب ةلماك ةلوهسب قرفت
 سولجلاو فوقولا ةقيرطو ماسجألا ميساقتو

 بابشلاو « ثانالاو روكذلل ةيرصملا روصلا ىف

 نيبتت نأ انيلع بعصي هنآ الا « خويسشلاو

 اهدسج ةنويلو ةلوفطلا حيمالم حوضوب

 روص مظعم ىف « اهعيطاقت ةقدو اههجو ءالتماو

 نونانفلا روص نيذلا نيبرصملا راغصلا

 اوروصو « نيغلابلا عيطاقت نم ةبيرق مهعيطاقت

 ةباصتتا نم ةبيرق « مهفوقو نيح مهتباصتتا
 !! ماظعلا ىنيتم ومنلا ىلمتكم ناملغلا

 ةقاقلا ىلع رهان هنأ يد اذكنشو
 ةلوهس ةلوفطلا نع اوربعي نأ نييرصملا

 مهسمتأ اودجو « ةحيحصلا اهلئاسوبو
 ىرعلا رهظنب اهنع اوريعي نأ ىلا نيرطضم

 راهظاو © بايثلا نم لماكلا درحتلاو

 « مهتاروع نم ءاسنلاو لاجرلا هرهظي ال ام

 ةراشأ « همف ىلع لفطلا ةبابس عضو نع الضف
 هدمهعت نم ىلا هتحاحو هنس ةئادح ىلا

 . هلوعيو

 اوعبتا نييرصملا ةبتكلا نأ ركذلاب ريدجو
 ةيفيلغوريملا مهتباتكف اهسفت لئاسولا

 ئراعلا لفطلا ةروص اومسرف « ةيريوصتلا

 ةملك لك عم همف ىلع هتبابس عضي ىذل
 نعو « نسلا ةثادح نع اهب اوريعي نأ اودارأ

 ءاوس « ةلوجرلا غلبم غلبي مل ىذلا صخسشلا

 « امالغ مآ « ايبص مأ « الفط مأ « اعيضر ناكأ

 . انايحأ اباش مأ

 نع ىرعلاب ريبعتلا اودارأ مهنأ - اثلاث
 هروصتي امو ؛ ماع هجوب ةلوفطلا ةطاس

 اذه قفتو . ةجاذسو ةءارب نم اهيف ناوبألا

 ءابآلا هبحتسي ام عم هرمأ ضعب ىف هاجتالا
 ريوصصت نم رضاحلا انرصع ىتح تاهمألاو
 ةعاضرلاو وبحلا روط ىف لازي ال ىذلا لفطلا

 ريغ ىف هنورثدي امئيب « همأ هتدلو امك ايراع

 فئافللا نم هب ءوني امب ريوصتلا ةظحا
 ريوصت ىف مهنم ةبغر نع كلذو . سبالملاو
 همسح ق هنوليختت ام ريوصتو « هتايح ةطاسب

 هنأب روعشلا نع الضف « ةوالحو قسانت نم

 اهارب ةروص ىف هتروع راهظا ىف جرح نم ام

 . ريبكلاو ريغصلا

 هبسشت نأ نكمي < زوجتلا نم ءىش عمو

 نع ريبعتلا ف ىرعلل ىرصملا نانفلا مادختسا
 قيرغالا نونانفلا هداتعا امب « ةيونعم ةركف

 كلذكو لب « نييضايرلا نابشلا ريوصت نم
 «لماكى رع « ىحللا ىوذ نييضايرلالاجرلا

 ىضايرلا مسجلا قسانت راهظا ىف مهنم ةبغر

 ىرعلا اذه ريوصت فلتخا ولو « هنيوكت ةقدو

 | وعدل



 ( ىرصملا نفلا ) 8 ةحول

 بوصت ل 5١ ش يحاص عضي ررحتم ريوصت ىلع اقاس هبحاص 7 ّْ

 د ررحتم ف ّْ رساص فقب هلع بفيصت
 0 ٠ هةنحوز - 1 1

 ٍِش ةيمسج ٍوصت # 15 ش ١» ديسل ررحتم رب وصت 2 ارا دم م ا ىلع اليلق هفتكب

 ؟+ لكش ؟5 لكش لكش

 اس وو دس



 .هلاوحأ ضعب ف هباحصألا ةيقيقحلا ةايحلا عم

 اذه ةبّور ىلع قيرغالا نويع تداتعا الو

 لاجرلاو نابشلا روص قى لماكلا ىرعلا

 ىلع نجت نم هيف امع اوزواجت « نييضايرلا
 بايرألا ضعب هب اوروصو « ءايحلاو ةمشحلا

 ا مهسفنأ لاطيألاو

 د د ع

 هطوطخي مزتلي ىرصملا روصملا لظ

 تارم ريغ ف اهنع لوحتي ملو نييسيئرلا
 مهبويعب ةداسلا ريوصت ىلع اهيف أرجت « ةليلق
 نطبلا لهرتو « رهظلا باديدحاك « ةيمسجلا
 لوحتو 34 ةماقلإ رصقو 7 سأرلا ةناخنكو

 ( ؟4 لكسشو ** لكش م ةحول نراق ) هجولا

 نس اهيف رحت امك « ةداحلا ب تكلا 3 قتلا عاتجفوألا قا عهزيوصت .ني'اميف :نرعتو
 ريوصتلا وأ جودزملا ريوصتلا مازتلا و

 ! نيتيوازلا ىذ
 اريوصت تاحوللا باحصأ ضعب روصف

 ءارو ىفتخي ام مهماسجأ نم ىفخآو « ايبناج

 . ضع باحب مهضعب ريس نيح « هريغ

 تاسلجو « ةيخرتسم تاسلج ىف مهروصو

 ةطاسب ىف قاس ىلع اقاس اهيِف مهدحأ عضي

 ى مهروصو (؟١ لكش + ةحول ) . ةعتمم

 ىلا اهيف هقاس مهدحأ ىنثي ةحيرم تافقو
 ةباصتتا ىف اهب فوقولا نم الدب « اليلق ءارولا
 . (؟؟ لكش ) . ةلماك

 نانفلا ىلخت ىتلا ةليلقلا تارملا تحبصأو

 ريوصت نم اهيف ررحتو ؛ هديلاقت نع اهيف

 نم « ةداجلا ةيمسرلا مهعاضوأ ىف ةداسلا

 هابتتا ىعرتست ىتلا ةبحتسملا ذاوشلا

 نم رثكأ اهنع ثحبلا ىلا هعفدتو صيشلا

 ! اهريغ

 د د

 ىلع ةأرج رثكأ ىرصملا روصملا ناك

 مسرلا ىف ةثوروملا ديلاقتلا نم ررحتلا

 ف « اهيف ريوحتلا ىلا ليمأو « ريوصتلاو
 نق ةكلس قلل لنيجلا الدود ىاقا ةلوكب
 رويطلاو تاناويحلاو عابتألاو مدخلا ريوصت
 ' . ءايشألاو

 نم دارفألا ريوصت ةرورض نم ففختف
 ريوصتب ىفتكاو « ةدحاو ةيواز نم نثكأ

 نأ نود « الماك ايبناج اريوصت عابتألا ضعب

 نم اهدحو نيعلا ريوصت ريغب مهروص ى مزتلي

 مامألا نم الماك ههجوب مهضعب روصو . مامألا

 نم همسج عابرأ ةثالث رخآ ضعبل روصو

 . فلخلا نم همسج عابرأ ةثالثو « مامألا

 لكو « مامألا نم همسج لك مهضعبل روصو

 عاضوألا هذه ضعب عجار ) . فلخلا نم هرهلظ

 . ( ه ةحول ىف

 م



 روظنملا بيلاسأ ىرصملا روصملا سرامو

 ارداق ناك هنآ تبثأو « ةعباتلا هروص ضعيف

 ءازجأ نم ىفخآف . اهنع زحاع ريغ اهيلع

 . رتاس ءارو اهنم رتتسس ام ةيدرفلا هروص

 .( ؟8 لكش ه ةحول )

 مهضعب نيطلتخم عابتألا بلغأ روصو

 ىغبني ام مهماسجأ نم ىفخأو « ضعبب

 . رخآ ضعب عم اهضعب عطاقت املك هؤافخا

 روص ضعب ى ةديعبلا بناوجلاب عفتراو

 نم رثكأ ىلع اهتادرفم روصو ؛ تاعومجملا
 امو لكش د ٠٠ ةحول ) دحاو ىقفأ طخ

 ضعب ف ىلخادلا قمعلا رهظأو .( يادس

 .( جس #1. لاكشأ - 11 ةحول ) . هروص
 ةزيم ىلا عابتألا ريوصت ىف ررحتلا ىدأو

 ةدسصحو نع ريبعتلا ةزيم ىهو « ىرخأ
 حبصأف . ةدحاو ةقيرط نم رثكأب مهتاعومجم

 عابتألا دحأ روصي نأ ىف ةيرحلا روصملل

 . هنأش ضعب ىف هملكيل هليمز ىلا تفتلب
 ةعومجم روصي نأ ىف قحلا هل حبصأو
 ةنيسا و روصحم لوح « ءاسث اذا عابتألا

 مهعزوي مث ؛ ادامج وأ ناك اناسنا ؛ مهطسوتن

 مهتعومجم مسقي وأ ؛ واستو نزاوت ىف هلوح
 نوهجاوي مسق لك دارفأ روصيو « نيمسق

 لسسعلا مهتوكراشيو ؛ رخآلا مسقلا دارفأ
 « ام رمأب ساسحالا مهتوكراشي وأ « حرملا وأ
 : فا ويس وأ حرف وأ نزحب قب انيسلاكا

 ٠؟ ةحول ىف لئاسولا هذه ضعب عجار )
 .(ج دس 1 مك لاكشأ

 اننا

 ماصنألا ريوصت ىف ىرصملا نانفلا عبتتاو

 ى هتقيرط هبسشكت ةقيرط ءايسثألاو رويطلاو

 نكي مل ةقيرط ىهو صاخ ألا ريوصت
 ءارجأ نم هل مضتي ام ريوصتب اهيف ىفتكي

 هريوصت ديرب ىذلا ءىشثلا ءازحأ وأ ناويحلا

 رصي ناك امناو ؛ ةضراع ةظحلو نيعم عضو ىف

 ءازجأب ءىثلا اذه ةروص لمكي نأ ىلع

 ةلماك هتئيه راهظال ةيرورض اهاري هنم ىرخأ

 مسر « الثم ةموب روص اذا ناكف . ةربعم

 مث « دحاو بناج نم هل ودبي امك اهمسج
 نم ودب امك اريدتسم اههجو اهيلا فاضأ

 ىمامألا رظنملا نأ رابتعا ىلع كلذو « مامألا

 .. ! رويطلا ةيقب نع اهزيمب ىذلا وه اههجول

 دمعت « لالغلاب ةئيلم ةعموص مسر اذا ناكو

 اهلالغ نم ايناج مسري نأ « هلاوحأ ضعب ف
 ..! اهتطابرف هيوتحت ادع ربعيل اهبناجب وأ اهقوف
 ةدئام روص اذاو .. ( "6 لكش ١١ ةحول )

 :: نواساو تئالع اهحطس..قلع' اهناحضأ نير

 بناحلا نم هل رهظي امك ةدئاملا حطس مسر

 اهضعب ولعي رواسألاو دئالقلا روص مث « العف

 امنأ نم مغرلا ىلع « ىسأر عضو ىق اضعب

 ايحطس وأ ايقفأ اصر اهرمأ ةقيقح ىف تصر
 روصب دقو © ..! ضعبلا بناحب اهضعي

 ةرخافلا ةنيزلا قيدانص نم ايبشخ اقودنص

 نم هلخادب امع فشي هلعجي نأ ىلع رصي مث
 جاجزلا نم تعنص هبناوج نك ةنيزلا تاودأ

 ! بشخلا نم سيلو

 روصملا نوكب نأ دعبتسملا نم سيلو

 موو



 ( ىرصملا نفلا ) ؟ ةحول

 عابرأ ةنالثل ريوصت - 51 لكش ةلودلا رصع نم عيلس ىبنأج ريوصت  ؟5 لكش
 ةثيدحلا ةلودلا رصع نم رهظلا ع ةلماك نيعلا ريوصت الخ اميف ) ةميدقلا

 نم ريوصت  ؟ا/ لكش

 رصع نم ةفلتخم اياوز

 ٠ ةئيدحلا ةلودلا

 ةروتسملا ماسجألا ءازجأ ىفخي ررحتم ريوسصت ب "8 لكش
 زجاوحلا فلخ

 هبح 58 ىلا



 ( ىرصملا نفلا) ٠١ ةحول

 ةميدقلاةلودلا رصع ىف روظنملا قيبطت 59 لكش

 رويطلا ريوصت ىفو - ب «ءاسنلا ريوصت ىف أ

 هروصع نع ةقيرطلا هذه ثرو دق ىرصملا
 ةجاذسلاو ةطاسبلا تبلغ ىتلا ىلوألا ةميدقلا
 اهيلع رصأو « اهيلع داتعا مث « اهروص ىلع

 اهدجو هنل « اهأطخ فرع نأ دعب ىتح !دمعتم

 قئاقح راهظا ضرغ : امه « نيضرغ مدخت

 اهروصب ءافتكالا نود « اهتطاوبو ءايشألا

 اهضغب ىفتخيو اهضعب فشكتي ىتلا ةيئزجلا
 ضرغ مث « اهريغ نود ةضراع ةظحل ىف رخآلا

 ىغبش ؛ ديعب رخآ ملاعل ءايشألا روص راهظا

 ليوأت ىلا جاتحت ال ةرفاس هروص نوكت نأ

 ! حوضولا نوكي ام لمكأ ىلع ةحضاو

 ع ع ع

 ريوبصتلا ضا ودعا

 بصنلاو رياقملاو دياعملا رظاتنم تروص

 تافونصوت م قت تايرعشوم“ ةيرهلا
 « مهايتد نم اهلهأ هبحتسا ام لك تنمضت

 كلذ ىف ءاوس « مهارخأل هوبحتسا ام لكو

 « هاجلاو ةسسايرلا رهاظمو لمعلا فونص

 فونص وأ « راصتتالاو حافكلا ويم وأ

 اضر رفاظم وأ « عاتمتسالا لئاسوو وهللا

 رصهاظم وأ ؛ بابرألا اضر تادآو ةنعارفلا

 ..حالصلاو ىفتلا دهاوشو ةدابعلاو عوضخلا

 ىتلا ايندلا ةايحلا رظانم نويرصملا طبرو
 بع وب دس



 ؟ةابادص

9 . 0 

 ) بز ؟ . لكش

 ةروصلا ىف ق 1 تالواحم كث ( ىرصملا نفلا ) ١١ ةحول



 دئاقعو تارابتعاب مهرباقم ىف اهوروص

 ديلختو خيرأتلل ةليسو اهوربتعاف « ىتش

 قونملا ءارث نع ريبعتلا ىلا اليبسو « ركذلا

 « هلافلخ ماسمأو هبرصاعم نيد هتتاكمو

 حبصت نأ قوتملا دوب ال احذومن اهوريتعاو

 ةليسو اهورمتعاو . رخآلا هللاع ىف هتايح هيلع

 ريبعتلل ةليسوو ©« ضعبو مهضعب نيب رخافتلل
 ىف ةنغرلاو قوذلا ةمالسو فرخزلا بح نع

 « نيدبآلا دبأ ىلا ليمجلا نفلا حاورتسا
 21د يفرم اهنار ضداقسل نيراابكب اسفواوأ

 اهربق ىلع تددرت املك ةيويندلا اهتايحب حورلا

 ف اودقتعاو 6 ءامسلا ملاع نم هيلا تطبهو

 ريغ ملاعلا بسانت قئاقح ىلا اهليوحت ناكما.
 « ةافولا دعب هيلا نولقتن: فوس ىذلا رولظنملا

 نم اهيلع هنوأرقيو اهعم هنوبتكي ام قيرط نع
 : نيدلا ليتارتو رحسلا ذيواعت

 ا

 نأ ىلع نييرصملا نيروصملا بلغأ داتعا

 تاعبرم ىلا مهموسر تاحطسم اومسق

 طبض ف اهب نونيعتسي طوطخو تاليطتسمو

 « ناويحلاو ريطلاو ناسنالا تائيه ريوصت

 . مهروص مامتا نم غارفلا دعب اهتوليزي مث

 ةتباث داعبأو بسن ىلع مهنيب اميف اوفراعتو

 رابكو بابرألاو كولملا روص اهب اومسر

 انايحأ هلمع أدبي نانفلا ناكف . تايصخشلا

 ىلع ةريثك طقنب هموسر حطسم ددحي نأب
 طقنلا هذه نيب لصي مث © ةيواستم تافاسم

 نع ضيعتسي وأ « اضرعو الوط « طوطخب
 ىلع عبطي نأب « طقنلاو طوطخلا هذه لمع

 نويع تاذ ةزهاج ةريبك ةكبش مسرلا حطسم
 رمسأ نولب اهتولي نأ دعب ةيواتم ةعبرم
 . فيفخ رمحأ وأ

 ىرسصملا مسرلا تاعبرم دادعأ تلدعت دقو

 قسانت ف ىرهوج ليدعت ىلا دوت مل اهتاليدعت

 رصع نيب اهب تروص ىتلا تائيهلاو ماسجألا

 عباد [ مس العش 1+ ةحول ) . رصعو

 .( به لكش ١١ ةحولو

 ىدحا ىف اهدادعأ ترقتسا امنئيحو

 عفترت ذأ دوروصملا ىعار « ةليوطلا اهتارم

 لاصتا ىتح مدقلا صمخأ نم ناسنالا ةماق
 نيب ام غلبي ْنأو « اعبرم ١8 ةهبجلاب رعشلا

 ادحاو اعبرم هتهبجب هرعش لاصتاو هفتأ فرط

 رصنبلا فرط ىلا قفرملا نم هعارذ ”دتمت ْنأو

 هدي ةضبق ضرع لغشي نأو « تاعبرم ةسمخ
 نم عيطني ام لوط غلي نأو « ادحاو اعبرم

 .. ارج ملهو ..تاعبرم ةثالث ضرألا ىلع همدق

 نييرصملا نيروصملا كئلوأ كاسمتسا ىدأو

 دقتعا ىأر : نيدأر ىلا هتاعب رمو مسرلا بسنب

 ريوصتلل تظفح بسنلا هذه نأ هباحصأ

 تلطع اهنكلو « ةيحان نم هصئاصخ :ىرصملا

 مل اح



 ( ىرصملا نفلا ) ١؟ ةحول

 ةروصلا ىف تاعومجلملا ةدحو نك ان لئاسو ثالث

 .ثيدحلا ىف كارتشالاو ةهجاوملا قيرط نعو ب ٠ لمعلا ىف نواعتلاو ةهجاوملا قيرط نع -أ
 ٠ طسوأ روحم لوح ماظتنالا قيرط نعو - ج

 قس

 قرط ىدحا 56« لكش:

 : ءايشألا نطاوب نع ريبعتلا

 ماسسرلا روص نوش ثالث
 ةقيقحلا ىف وهو اهقوف اهلالغ
 ٠ اهلخاد ىف فتخم

0 



 ( ىرصملا نفلا ) ١؟ ةحول

 ءدوجسلاوعوكرلاو ءانحنالاوىشملاو فوقولا نيح صاخشألا .منسر .بسن ديدحتل ةفلتخم لئاسو

 رويطلا ريوصتل تاعبرملا لاكشأ كلذك مجار )_ تاعبرملاو .تاليطتسملاو طوطخلا .قيرط نع

 (] ©* لكش لفسأ ءاملا تاجومت مسرل تاعبرملا .مادختسا ظحالو ٠ ب ؟94 .لكش ىف

 مس ا 5



 امنأ ىنعمب كلذو « ىرخأ ةيحان نم هروطنا

 اوه سري نأ ىلع نينانفلا راغص تدعاس

 تّلغ اهتكلو « ةلوبقم . تائيه ىف مهروص

 ةيرح نع نيبوهوملا نينانفلا رابك ىديا
 . راكتبالاو ديدجتلا ىف عسوتلا نعو فرصتلا
 ىرصملا نفلا نأ ىأرلا اذه باحصأ فاضأو

 نكمي « هبستو هداعبأ نونانفلا ثرو ىذلا

 تربع « ةيبعش ةينغأ وأ « ةيبعش ةصقب ههيبشت
 اهددر مث « اهفيلأت نيح اهباحصأ لاوحأ نع

 اهيعدي نأ نود « اهب اونغتو ء مهدعب يهؤافلخ

 ىلع مهنم درف اهركتي وأ ؛ هسفنل مهدحأ

 اوثرو نيذلا نيروصملا نأ اوفاضأو . هريغ

 مهنوك نع اوديزي مل بسنلاو داعبألا هذه
 مهريغ نع هوملعت ام اوروص « ءاطسو درجم

 ! مهئافلخ ىلا هولقت مث

 ىأرلا باحصأ زوعي ال هنأ عقاولاو
 ايأر كانه نأ ريغ « مهبأر ىكزي ام قباسلا

 هباحصأ ىريو « مهيأر نم ةيقطنم رثكأ رخآ

 بسنلاو تاعبرملا نأ < ىركش رونأ مهنمو

 لماوع ريغ اهلاوحأ بلغأ ىف نكت مل ةيرصملا
 ىف نييرصملا روص جارخا ترّسي « ةدعاسم

 ناو اهنأو « ةقسانتم بسنو ةلوبقم عاضوأ

 ةيرصملا موسرلا عاضوأ ديدحت ىف ترثأ
 رثأ اهيلع بترتي مل هنأ الا ؛ ءىشلا ضعب

 نم رخآ مسرو مسر نيب قرفي اميف حضاو

 ىوتسمم ىلا عجرت « ةيريبعتو ةينف قراوف
 ىتلا ةماعلا حورلا ىلاو ؛ هسمت ثانفلا ةراهم

 عجرت امم رثكأ ؛ هدهع ىف نونفلا اهب تعبطنا

 ىف اهيلع دمتعا ىتلا تاعبرملاو بسنلا ىلا

 . ةمسر

 تحبلا نف

 مسرلا نف ديلاقت هيلع ترج ام ىلع ةيخيراتلا

 تالالد اهتكراشف « ءاوسب ءاوس ريوصتلاو

 حوضولاو ةطاسبلا بح اهتكراشو « دولخلا

 ىه تكلسو « ذيفنتلا لئاسو ىف اهتكراش امك

 تحن ىف هتكلس اليبس : نيليبس ىرخألا
 اليبسو « سائلا نم صاوخلاو بابرألا ليثامت

 . عابتألا ليئامت تحن قف هتكلس رخآ

 « لوألا مهليبس ى « نولاثملا دمعت دقو

 باحصأو ةنعارفلاو بابرألا ليثامت اوزيمي نأ

 . هاجتالا ةدحوو ةئيهلا ةماقتساب رباقملا

 « امئاد ةيصتنم ايلعلا مهليثامت عوذج اوتحنف

 اوهجوو « سولجلا نيحو فوقولا نيح
 تدبف « ميقتسم هاجتا ىف مامألا ىلا اهراصبأ

 ديعب ليوط لبقتسم ىلا اهباحصأل علطتت اهنأك
 ةماقتسا ىلع اهسوؤر اوتحنو « ميقم دولخو

 ١5 ةحول ) « ةرسي الو ةنمب تمتات ال « ةلماك

 ةلملا الخ اميف « ( مب سو لاكشأ

 ليثامتلا ىف انايحأ سأرلا اهليمت ةفيفخلا
 دعاست اهنأك ودبت ثيحب « ةفقاولا ةيبشخلا

 ةليملا وأ  مامألا ىلا ىفملا ىلع اهبحاص

 نيح لفسأ ىلا انايحأ سأرلا اهليمت ةفيفخلا
 ملسسم علل يا سنس



 ةحول ) ءارقلاو باتتكلا ةللج اهبحاص ذختن

 . ( 05 لكشو مه لكش ١

 اودكوي نأ « ىرخأ ةرم نولاثملا دمعتو

 رابك نم مهولثم نميف راقولاو ءودهلا رهاظم

 اوزيم نأب اذه مهضرغ اوققحو « سانلا
 نيب اودعابو « اهعاضوأ رارقتساب مهليئامن

 ملو « فنعلا رهاظم نيبو اهحمالمو اهتائيه

 اوبنجتو « اهيف ةضراعلا ةكرحلا ليثمتب اومتهي

 ندعم اهضرور اهنرازل قاع اذه راثك

 ميدقت : امه « نيعضو ىف اهفارطأ دمب اوفتكاو

 ىلا ازمر « هفوقو نيح ىرسيلا لجرلا قاس

 ىعسلا ىق هطاشن ىلا ازمرو « وطخلا همازتعا

 ىرسيلا هدب ميدقت مث ( عم لكشو مه لكش )

 ضبقيل « ىندعملا هلاثمتو ىبشخلا هلاثمت ىف

 « هريس ىف اهب نيعتسي ىتلا هابصع ىلع اهب

 . هتيمهأو هتسايرو هتهاجو نع اهب ربعيو
 .(مه لكش)

 انيق ةيزرنلا لكياسلا ا حن دقو
 هاجتالا ةدحوو « ةئيهلا ةماقتسا نم هب تديفت

 رارقتسال ةحيتت « نازتالاو ءودهلا رهاظمو

 ع اهلهأ دنع نفلا بهاذمو نيدلا بهاذم

 تحنت تناك ىتلا تاياغلا رارقتسال ةحينتو

 عضاوملا ةسادقل كلذك ةحينتو « اهلجأ نم

 <« نييرصملا ليثامتف . اهيف عضوت تناك ىتلا

 « ريدقت لقأ ىلع مهليثامت نم ةيبلاغلا وأ

 مهنيد تادقتعمو مهعمتجم بهاذم ايتميفح

 ةدابعلا ضارغأو « دولخلاو ةرخآلا ضارغأل

 نابع اهلك اهعمتل انيعرتكا سحنلاو

 ةتقؤم ةيويد اعاضوأ اهب دتلقتل وأ الملا

 بابرألا دباعمو اهباحصأ رباقم ىف اهبسانت
 . ةنعارفلا دناعمو

 مهليثامت ةضاخلا ضعب عضو « رياقملا ىفف

 رتتسي « امامت باوحلا ةفتاغم ريصاقم ىف

 رتتسي مل ناو «نيلوضفلا نيعأ نع اهيف لاثمتلا

 ايندب اهيف هلصي داكن الو . حورلا ملاع نع اهب

 اهرادج ىف قيض ليطتسم قش ريغ « ءايحألا
 ريبع هنم هيلا ذفنيو « ههجو لباقي « ىمامألا

 ليتارت ةكرب ازواجت هنم هيلا ذفنتو ؛ روخبلا
 ضعب عضوو ٠ نيرئازلا تاوعدو ناهكلا

 ةحوتفم بيراحم ىف مهليئامت ةصاخلا نم رخآ

 هذم اوطاحأ مهنكلو « يهرباقم تارازمب

 . لاوحألا بلغأ ىف ةسادقلا رهاظمب بيراحملا

 « ةنعارقلا ليثامتو تادوبعملا ليثامت امأ

 ليثامت اهنم تزاتماو « دباعملا اهتننضتف

 ةيرسلا رهاظم اهيلع ةنهكلا غبسأ ةريغص
 ىف اهب اوظفتحاو « ةلماك سيدقتلاو ضومغلاو

 ليلا بلغأ اهباوبأ نوقلغي اوناك سيواون

 اذاو « رادقمب الا اهنوحتشف الو « رامنلاو

 ةلقلا ريغ اهليثامت ىري وأ اهنم برتقال اهوحتف

 تلثم ةريبك ىرخأ ليثامت مث « راهطألا نم

 لخادم ىلع تنميهو « ةنعارفلاو بابرألا
 اهماقأ هذهو « ةدمعألا مامأ تماستو دياعملا

 نأ اهعم اوعار « ةصاخ عاضوأ ىف نونانفلا

 اهمامأ نم نودبعتملاو نودهاشملا اههجاوي

 لا إل سس



 ( ىرصملا نفلا ) ١5 ةحول

 (م١ق ثلاثلا فلالالئاوأ) تارسالا ةيادب رصعىف جاسعلا ىف تحنلا نفل ةحجان ةركبم جذامن

 رعسسب (؟) باش ب ؟5 لكش

 ساك رازاو قورفم لسرم

 ديقم ريسأ - 35 54 لكش

 بلك سار : ه ؟4 لكش



 ( ىرصملا نفلا ) ١5 ةحول

 لاثمتلل ةيديلقتلا عاضوألا دحأ 535 لكش ىرصملا لاثمتلل ىديلقتلا عضولا  ؟8© لكش

 رصع نم بتوسح عر ) سولجلا نيح ىرصملا
 ( ةعبارلا ةرسألا

 (ةسماخلا ةرسألا رصع نم رفنعر) فوقولا نيح

 ديالى اد



 ( ىرصملا نغلا ) ١5 ةحول عبات

 فاح خنع ريمألل ردان ىفصن لاثمت  ؟ا لكش

 . ةعبارلا ةرسألا رصع نم

 ( 46 ةحول - ١١9 لكش كلذك عجار )

 « اهفلخ نم وأ اهبناوج نم اهنوري امم رثكأ

 اههوجو نم سانلا لبقتسي نأ اودمعتو

 نم هلع ربعت ام 6 اهاوأر املك « اهرودصو

 يلا الااكو ك4 لاح
 نيت

 اهعاضوأو ليئاقلا تائيه

 مهتادفقتعمو نييرصملا بهاذم تددح

 امك « اهعضاومو اهعاضوأو مهليثامت فئاظو

 عاضوألاو فئاظولل ديدحتلا اذه نكلو انيأر

 ليلقت ىف ركذي رثآ هيلع بترتي مل « عضاوملاو
 مهليثامتل هوققحي نأ نويرصملا نولاثملا دارآ ام

 ولاول اما ف ف ا دل وا

 ةملك لولدم فدارب ناك مهتغل ىف لاثمتلا ةملك

 اوناك مهنأو « ليثملا ةملك نع الضف ليمجلا

 ليئامت غلبت نأ ىلع نيدلا عفادب نوصرحي
 ثيحب كلذو « بيغرتلاو ريثأتلا ةياغ مهبابرأ

 حاسمتلا وأ درفلا ةتيهي دوبعمل اوزمر اذا اوناك

 ةراضحلا ؟.-م

 درفلا هجو اوروصي نأ ىلع اوصرح « الثم
 دح ىلع « حمس لكشب » « حاسمتلا هجو وأ

 ! هئاهبو هبحاص ومسب قيليل « مهريبعت

 نم اظح ةنعارفلل ةيرصملا دئاقعلا تبسنو

 ءابدألا اهاراجو « رشبلا ةيلاثمو بابرألا ءاهب
 ثلاثلا سمتوحت اوفصوف « هيلا تبهذ اميف

 ةعلطلا ليمج لثم حوبص » هنآب برحلا لجر
 . لامجلاو نفلل ابر اذه حاتي ناكو 4 « حاتي

 لثم ليمج » هنأب ثلاثلا سيسمر اوفصوو
 سسشلل ابر ىتخآ روح ناكو « « ىتخآ روح
 ليثامت نوتحني نولاثملا رمتساو . رونلاو

 هدد د



 « ءاهبلا كاذو ةيلاثملا هذه ققحبي امب مهتنعا رف

 لاقلا عب يك اوكي لن حي داعابب
 فوس تارم ىهو « ضورعملا ءاهبلاو ةيديلقتلا

 .ةنرامعلا نف نع انثيدح دنع ليصفت ىف اهضرعن

 نيدلا دئاقع تدعو ليبسلا سفن ىلعو

 لع مانو سبا ارم اذأب قمرا اهعابلا
 نم مهارخأ ىف اوأربي نأو « ءاوتسا متأ

 ربكلاو ضرملاو فعضلا تامالعو مهلا ضارعأ

 نولاثملا تحنف . مهايند ف اهودهش ىتلا

 , مهدئاقع هب مهتدعو ام لثمب مهليثامت

 نع رظنلا ضعب « ةحوبص ةحيحص اهوجرخأو

 ةسملظ نع رظنلا ضغبو « اهباحصأ بويع
 نودصوبو اهيف اهنوعضي اوناك ىتلا عضاوملا

 اذه نع نولاثملا لختي ملو .. ! اهباوبأ اهيلع

 تارملا هبشن' « ةليلق تارم ريغ ىف بولسألا

 مهاب ني اهيخاث راونملل ىلا ىلا ةليلقلا
 باديدحا مهليثامت ضعب ى اورهلظأف « ةثوروملا

 تامالسعو « ةهبجلا ديعاحتو ؛ رمهظلا

 « ردصلا قورعو « ةماقلا رصقو ةخوخيشلا

 .. هجحولا لوحنو

 وعود ٠ لاكشأ - ١١ ةحول)

 غه ةحولو 4 !؟١ لكش :«غ ةحول نراقو

 .(١؟؟ لكش

 هلا

 ى اهناحضأ ةيرغلا تحلا نوف ثوويش
 خماش فقاو لجر نيب مهتلثمف « ةدع عاضوأ

 ملاسع ىف ىعسلا ةيهآ ىلع هنأك هقاس دمي

 نم هل ردق ام ىلا وطخلا ةبهأو « دولخلا

 همامأ علطتب سلاج لهكو « دودحم ريغ ميعن

 ةئيه ىف ضبار كلمو « ءودهو راقو ىف

 وأ أرقي وأ ىغصي عبرتم ملعتمو « دوسألا

 ريعيل هيذخف ىلع هتفيحص طسببو « بتكي
 هعفني نأ وجري ىذلا بستكملا هملع نع اهب
 هتلمشب بتحم عباق خيشو « دودحم ريغ اعفت

 ركفي فقاو لجرو « ةعداو ةنئمطم ةئيه ىف

 رخآو ؛ عوشخ ىف هيذخف ىلع هيدب لبسيو

 بويطلا ىناوأ لمحي هيتبكر ىلع ثاح

 ىغتس نابرقب مدقتب فقاو ىرثو « روهطلاو

 ضرألا ىلع فحاز هريغو « لوبقلا هبر نم هب

 ةدابز ىلع ةلالد ههلا ىلا هروذت مدقب

 ردصتي ةرسأ بحاصو « عوشخلاو ةعاطلا

 مهعم ىغتبي هتانبو هدالوأو هتجوز ليئامت

 سانتئالاو « ةفلألا ماودو 4 ةبحصلا لوط

 . ةشحولا ىف

 فييكت ىف ىرصملا تاحنلا دشرتس ملو

 ىريبعت وأ ىنف لماعب هليثامتل ماعلا رهظملا

 لماوع ةتس هلمعب رياسي ناك امناو < دحاو

 ردصي نأ ىلع صرحي ناكف « ريدقت لقأ ىلع
 قدصت ىتلا ةيساسألا حيمالملاب لاثمت لك ةنحس

 ةنامأ ىلع هنم اصرح « هبحاص ةيصخش ىلع
 ةما“ ني ليحل ءاشراو.« ةيكأن نم هادألا
 بحاص حور دشرتست نأ ىف المأو « ىرخأ

 « اهقيرط نع هيلع فرعتتو هحمالس لاثمتلا

 ملاع ىلا ءامسلا ملاع نم هيلا تطبه املك
 رقتست وأ هيلع طحت نأ تءاش املكو ضرألا

 نأ ىلع صرحي ناكو . ةثلاث ةيحان نم « هيف
 ةيرصم ميساقتو تاعابطناب هليثامت هوجو عبطي

 يس وفا ناو سس



 ( ىرصملا نفلا ) 6 ةحول

 ٠ هتيدرب ىلع هسأرب ليمي ءىراق  ؟98 لكش « ربعاك دلبلا خيش - ؟8 لكش
 ةرخآلا دولخل ىلا هقيرط ىف

 ( بشخلا نم )

 ها ل فاكاتعالو سا ٠ قكيفر ةعوحح لأ قرفلا وبلا تنم
 . صاخلا هعباطب ىرصملا .2٠ بوعشلا نم هاوس ندع ءىثلا ضعب هتزيمو

 رايتخا ىف رياسي نأ ىلع صرحي ناكو اواو ووسع سرع دو
 حور « اهتنيزو اهسيالم نع ريبعتلاو اهعاضوأ لك لمأب ىتلا ةرضنلا ةلوجرلا رهاظم هليثامت

 ىذلا ىشيعملاو ىلامجلاو ىنيدلا روطتلا مرا تاو و ادام
 . هيف شيعي ىذلا رصعلا لهأ هبحتسي 2 اهتحن ىف ديقتي نأ ىلع صرحب ناكو

 دل سيار سس



 ةيعيبطلا مهتلاحب لاجر ليثامتل ةليلق جذامن ( ىرصملا نفلا ) ١ا/ ةحول

 6«. لكش

 ةميدقلا ةلودلا نم بدحأ 1:٠ لكش

 ردصو ضرملا ىلع رصتنا هجو ١ لكش

 ( ةميدقلا ةلودلا نم ) ماظعلا زراب لازيال

 ةخوخيشلا بلاغ دعجم هجو 54 ؟ لكش

 ٠ ( ةرخأتلا روطصمعلا نم ) مستباو

 مسصسسشسشسلسلل

 10 ةحولو ١٠١ لكش 5:5 ةحول كلذك عجأر
 (١١؟١؟ لكش



 64 عاطتسا املكو 4 اريخأ صرحت ناكو_.

 رهاظمو ؛ ةداحالانم هدوب ام ىلا لصي نأ ىلع

 ليبس رسيأ نع « هلاثمت ىف ريثآتلاو ةراضنلا

 . ديقعت نودو فارسا ثودو

 ان منت د

 تايصخشلا رابك نويرصملا نونانفلا لثم
 باغأ ىف نيقاسلاو ردصلا ةارع مهعمتجم ىف
 ةبقت نودتري مهراهظاب اوفتكاو . مهليثامت

 قوف ام ىلا ةرسلا تحت نم دتمت ةريصق

 سو لاكشأ لاثملا ليبس ىلع رظنا ) . ةبكرلا

 اذه نكي ملو . ( خلا مك و محو :خو مجو

 نييرصملا رابكلا سبالم نع ربعي ليثمتلا
 ىف ةبقنلا ترهظ دقف « هلاوحأ لك ىف ةيلعفلا

 ةريخألا دوهعلا ذنم مهروصو لاجرلا ليثامت

 دب تناك نيح « ىرصملا خيراتلا رحف نم
 « ديلاقتلاو ديلقتلا نم ةررحتم لازت ال نانملا

 اهباحصأ سالم ةقيقح نع كلذب تربعو

 : مهبلاطم ةطاسنو مهتايح ةءادبو نيمدقألا

 ىلع كلذ دعب رصتقا ةبقنلا ءادترا نكلو

 « ةينيدلاو اهنم ةيسسرلا ةيديلقتلا تالفحلا
 مهتايح ىف اهتادترا نع سانلا رايك فرصناو

 تدهشو . ةضافضف مأ تناك ةقيض « ةيساكلا

 نانفلا ىسانت ىتلا مهليثامتو مهروص كلذب

 مقاولا ليثمت اهلالخ مزتلاو اهيف هديلاقت

 ليثامتو روص ىهو . دمعتم ربغ وأ ادمعتم

 رصعو تارسألا ةيادب رصع ىلا اهلقأ عجري
 رصع ىلا اهللغأ عصر بو © ةييدقلا ةلودلا

 ع5 و ع لاكشأ عجار ) ةثدحلا ةلودلا

 .(خلا ١٠؟و ١٠و

 بلغأ اوتحن نيذلا نولا ثم ا مضخو

 مسجلا ةيقب ىرع عم اهدحو ةبقتلاب مهليئامت
 ديلاقتلا ريثأت : ىهو تاريثأت ةثالثل لمتحي اميف

 ءاهوريغب نأ مهيلع زعو اهومرتحا ىتلا ةميدقلا

 باحصأ ضعب نولثمي مهنأب داقتعالا ريثآتو
 نم اهيف نودرحتي دهز تالاح ىف ليثامتلا

 ءاوس ؛ مهبابرأ اهيف نوهجاويو مهبايث بلغأ
 ركل نع يلق نأ .ديانلا تعا
 نم رخآ اضعب نولثمي مهنأب داقتعالا ريثآتو

 نوديعتسي ةيدياقت لفاحم ىف ليثامتلا باحصأ
 ةديعبلا مهدوهع ىف مهدادجأ تائيه اهيف

 . ةيلاخلا

0# 

 عم تايرصملا ءاسنلا ليثابت تهباشتو

 اهعيضاومو اهضارغأ بلغأ ىف لاجرلا ليثامت
 ضعب ىف اهنع تفلتخا اهنكلو « اهتحن ةقيرطو

 ةجوزلا تناكف « اهليصافغت ضعبو اهعاضوأ

 لقي اهجوز باجب ةسلاج وأ ةفقاو ةداع لثمن

 لاثملا اهرهظي دقو « اليلق ائيش هلوط نع اهل ولم

 اهجوز قاس راوج ىلا ةيئاج اهلاوحأ ضعب ىف
 دسج ةيقبل كرئتلو « هل اهرابكا ةدش نع ربعتل

 لاثملا ناك ام اريثكو . حوضولا ليبس هلاثمت

 اهجوز وحن اهتفطاع نع ربعي نأ ىلع صرحي
 عارذب هقوطت اهلعجيف « اهيعارذ تاكرحب

 هل اهيح ىلع اليلدت ؛ ىرخألاب هسملتو
 لتثيبو « .. هيلع اهدايثعاو هب اهطابتراو

 تح سيو دس



 ةعيبطب اهكراشي اهبناجب اسلاج وأ امقاو لجرلا

 بح نم هوحن هنع ربعت نأ دوت اميف لاحلا
 هعم نينانفلا ديقتو هديقت الول + فطاعتو

 فك سملي الآ تبحتسا ىتلا عمتجملا ديلاقتب

 ىف الا هتحوز لاثتت فك جوزلا لاثمت

 لجرلا ليثمت ف لهاستت مل ىتلاو « ظفحت

 ىف اهعارذب هطيحت امك هعارذب هتجوز طيحب
 م لاكشأ ١6 ةحول ) .. ةردان ةليلق لاوحأ ريغ

 0( اسم

 ةنولم لا نهروص عم ءاسنلا ليثامت تهباشتو

 نيقاسلا ةمومضم ىثنألا راهظا ثيح نم

 انو ولا تاغ ف نق ةيريبم

 اهدسح ميساقت روهل ىف اهعم تهباشت ٠

 0000 00 ١ قافشلا بوثلا تحتوأ

 اعادبا عضاوملاو ميساقتلا هده نع ريبعتلا ف

 مهعجش مل اهليثمتت مهفغش نكلو ؛ اريبك
 نأ ىلع مهعجبش م ملو اهيف فافسالا ىل

 حيملتلا ىلا اهيف ةنتفلا عضاوم ميسحت اودعتي

  ردانلا ليلقلا ريغ ىف « ةفعلا عضاوم ىلا

 . ( ؛ لكشو ؛م لكش ةقباسلا ةحوللا )

 عم ليثامتلا تاعومجم ى اهب نورهظي

 امرا انابمبا هاو اهيا ع لاق تداد

 عمتجملا اهاضتر أ ةحتسم بادآ ئلا امهئم

 . اهب مهبلاطو ةرسألا ءاضعأل

 ع ع

 لاشمتو « ىرصملا لاثمتلا ةيويح زكرتت

 ههجو نم نيعلا هلبقتست اميف « ةصاخ لجرلا
 عبطتق « ههجوب ةيويحلا هذه ًادبتو . هردصو

 هعبطتو « انيح لبنلاو ىماستلا عباطب هحمالم
 ا

 ةفيفخلا ةمسبلاب هدوزتو ؛ ةرم نئمطملا نمؤملا
 . ىرخأ ةرم لؤافتلا حورو

 لاشتلا هجو نم ةيويحلا عفدنت مث

 ةقاشرلا عباطب هعبطتل « هيعارذو هردص ىلا

 ةزراب ةيوق هيعارذ تالضع رهظتف « نكمأ ام
 بسكتو « ةوقو ةعم هردص ىلع ىفضتو

 . رخآ انيح ةسايرلا ةمزعب

 وأ « فارسا ريغ ىف ةفاحنلا نم اظح هرصخ

 دي رت لقول اهرت ريغ ف ءالتمالا نم اظح
 لفسألا هعذج ىلا اهدميف هلاثمت ةيويح لاثملا

 امهم ةيوق ةدودشم هيقاس تالضع رهظيو

 . هيف اهدق ىذلا رححلا ةبالص تناك

 مهليئامت ةيويح نويرصملا نولاثملا دازو

 داونب اهنويع اومعطف « ةيعانص ىرخأ قرطب

 موسج اونولو « ةيعيبطلا نويعلاك اهتلعج

 املك ءاسنلا داسجأ ناولأ فلاخي امب لاجرل

 « نيولتلاو ةغابصلاب اهراجحأ عاونأ تحبس

 « اهيراوشو اهبجاوحو ليثامتلا روعش اونولو
 اوعدبأو « اهمادنه اوقسنو « اهتويع اوحجزو

 اهدئالق اولثمو « ةراعتسملا اهروعش ديلقت ىف

 « هلك كلذ اومتأ اذا اوناكو . اهرواسأو

 اهصقني ام الول « قطنت نأ مهليئامت تكشوأ

 نمو دامج نم اهنآو ؛ بولقلا تاضبن نم
 ! رشبلا عنص

 ظفتحا ىرصم لاثمت نم ام هنأ عقاولاو

 تن اح



 سو دس

 0 هئحاو ري زو لجرلل ىديلقتلا

 ( ىرصملا ٍنفلأ ) ١8 ةحول



 ( ىرصملا نفلا ) ١8 ةحولعبات

 رحلا ليثمتلا جذامن 53 54 لاكشأ
 ٠ نيجوزلا نيب ةلدايتملا فطاوعلل



 ىف رهظ الا « ةلماك هغابضأبو ىلوألا هتئيهب:

 هل دارأ امك امامث ؛ ةعدم ةقطان ةيح ةروص

 ميسي لو .. هياحصأ هل دارآ امكو م ةلاثم

 ةيويح نم مهليثامت ىلع هوغبسأ ام نويرصملا
 رباقملا ىف اهوعضيل الا ؛ عادباو ةراضنو

 دق اوناك ول نذا مهليئامت لاب امف « دياعملاو

 نيدايملا ىف ةفاكلا ىلع اهوضرعبل اهوتحن

 لاكشأ - ١ ةحول ) 7 ضراعملاو دهاشملاو

 , ( عدس هز لاكشأ 1؟١ ةحولو هءاس ورب

 ةغبصلا ىه تناك كلتف لاح ةبآ ىلعو
 ىف ىرصملا تاحنلا هجرخأ ام ىلع ةبلاغلا

 بابرألا ليثامت تحن ف ىأ « لوألا هلييس

 جتا دقف « ىناثلا هليبس ىف امأ ةصاخلاو

 « ئراوحلاو عابتألا ليثامت نم ةريثك ادادعأ

 رغصل ىلوألا ةمئاطلا ليثابت نع فلتخت

 . اهعاضوأ ةيرحو « اهداوم ةواخرو ؛ اهماجحأ

 6# ع

 ةعباتلا لئاقلا
 ليثامت بلغأ نويرصملا نوتاحنلا عنص

 ةعيط داوم نم ىراوجلاو مدخلاو عابنألا
 سوشإألاو بشخلاو ىريجلا رجحلاك ةنيل
 اهررحت ىف ليثامتلا هذه نأش ناكو . جاعلاو

 مديخلاوب عابتالا روسبم اف نش ابرك
 دياعملا ناردج ىلع ةشوقنملا ىراوجلاو

 نونانفلا مزتلب مل ؛ بصنلا حوطسو رباقملاو

 اهتيحئز دكؤوي وأ « اهتيرصم دكؤي ام ريغب اهيف

 نمو ةماعلا حورلا ثيح نم « اهتيويسأ وأ
 ريبعتلا ةيرح مهسفنأل اوكرت مث « حمالملا ثيح
 «© سيساحأ نم اهباحصأ سوفت ىف عبطني امع
 قيرط نع « لسعو ةكرح نم هنودوي امو
 نأ نود « مهتائيهو مهعاضوأ 2 عيونتلا

 ديلاقتب تائيهلاو عاضوألا هذه ىف اومزتلي
 ىتلا هاحتنالا ةماقتساو ءودهلاو راقولا
 5 مهتداس ليثامت ىف اهومرتلا

 ليئامت تحن ىف نيلاثملا ررحت ىلع بترتو
 رثكأ اهعاضوأ تددعت نأ ىراوجلاو عابتألا

 رمظو ؛ ةصاخلا ليثامت عاضوأ تددعت امم

 ملام ريبعتلا لئاسوو ةكرحلا تايآ نم اهيف
 انياب نمرشلاو ةياحلا ياحااوك ايد
 « ةعجلا رصعيل ىنحني الماع لثمي ام ةفيرطلا

 اينارخفو « بحلا نحصيل هدسجب ليمي رخآو
 ارامخو « رقفلاو زوعلا ةوسق نم هماظع تلحن

 ههجو نع دوقولا ةحفا ىقتيو هنرف مامأ عبق

 « فتع ىف هليمز عراصي اعراصمو « هفكب
 . ارج ملهو « .. كنجلا ىلع فزعي امالغو

 أهروصع ضعب ىف ؛ مدخلا ليثامت تفتلأو

 (« ةسنزلاو فرتلا عاتم نم ايسيئر ابناج
 دو ةوحلاو يوك ألا نب نتا نلا اهقتطو

 اردتم لكي لاكن ةيحبلا ايفان ف قد
 هحمالم تقطن دقو + هرهظ قوف ةنآ لمحب

 هب ليج الشتا وأ نيكل ندملا مالا
 « اهوطخ ىف دوأتت ةيراج لثمي رخآ لاثمتو

 لالدو لامج ىف اهترصاخ ىلع ةرجأ لمحتو

 , ( هه هع لاكشأ ؟١ ةحول ) . نيغلاب

 م ماس



 ىرصملا نفلا ) ١4 ةحول )

5 : 
 0-0 ةلوفط 8 لكش

 رمز :ةسةايشأا ةرسألا ١ 1 ْ ةسيم
 ١ ةدلأ

 رفت عر ) اخل رصع نم رفن ع ةرسألا رصع

 حمسم ةجو ب 59 لكش

 رخاآوأ نم ) ددقْلا ةلودلا رخاوأ ( ةميدق 8

 ديرو ام



 ( ىرصملا نفلا ) ٠١ ةحول

 ا | 6 اهتويع ميعطتو اهناولأب تظفتحا ليثامت

 : 0 : هالا_ ه١ لاكشأ

 ها لكش سب سو دس



 ( يرصملا نفلا ) ؟1 ةخول

 وح ب



 نفلاو ةراعلا نيب - +

 حور نم اهظح ةيرصملا ةرامعلا تيستكا

 ليكشتب هتبستكاف . ةليسسو نم رثكأب نفلا
 ناقيس ةئيه ىلع ةيرجحلاو ةيبشخلا اهنيطاسأ
 مادختسا نسحب هتبستكاو 6 اهروهزوتاتابنلا

 اهناردج ىلع نيولتلا ةيويحو ةفرخزلا رصانع

 ةطاسبلا حور بيلغتب هتبستكاو . اهفوقسو

 بسانتلا طورش قيقحتب هتبستكاو « اهينابم ىف
 ةدحو لك نيب لباقتلاو لثامتلا ةاعارمو

 ْش . ةريبكلا ةيرامعملا اهتادحو نم ىرخأو

 ةأشنلا لحارم ىف

 لسكس هرمنا رسل تاره
 تناكو . اهلهأ قاوذآو اهتئيب تاموقمب اهتأشن

 بافلا ةريفو ىلوألا اهروصع ذنم اهتئيب

 «راجحألا ةعونتم « ىمطلا ةحلاص « ىدربلاو

 هذه نهنويرصملا دافتساو . راحشألا ةليلق

 مهبلاطمل اهولغتساو « لحارم ىلع ةيلوألا داوملا

 . ايناث ةينفلا مهضارغأل مث « الوأ ةيلمعلا

 ٍناغلا ناقيسب ميدقلا مهخيرات رجف ىف اوآدبف

 اهب اوديو « راجشألا عورفو ىدربلاو

 اهناكرأ اهب اومعدو « لكششلا ةيضيب مهخاوكأ

 نئابكلا اهب اوماقأو . اهفوقس اهب اوعفرو

 ىتلا بكارملا خوطس ىلع ةفيفخلا تالظملاو
 ةراسجتلا ىف ةيسيئرلا مهتليسو اهوربتعا

 ةفيفخلا ىواردلا اهب اوديش امك . لاقتتالاو

 دتما الو . داصحلا مساوم ىف عرازملا برق

 ةئيه ىلع ءانبلا ىف ىمطلا اولغتسا مهب نمزلا

 ةمظتنم ريغ ىمطلا لتك ىأ ) الوأ صيلاوجلا

 ةليطتسملا نبللا بلاوق ةئيه ىلع مث . ( لكسشفلا
 ى ةريغصلا راححألا رسك اومدختساو . ايناث

 مهنكلو « اهراوسأو مهتكاسم بئاوج ميعدت

 ةريبكلا راجحألا مادختسا نع نيديعب اوللظ

 . ةيخيراتلا مهروصع لئاوأ ىتح

 نم ةيئادبلا مهتراسعب نويرصملا روطتو

 ةرامعلا عباط ىلا فرصلا ىلمعلا اهعباط
 ةدايز ءاخرلا داز نأ ذنم نفلا خورب ةيسنكملا

 3 مهئاسؤر ءارث دادزاو « مهعمتجم ىف ةيبسن

 بحو مياسلا قوذلا نم ظح مهل رفوتو

 ةيخيراتلا مهروصع ليبق اروطتف . لامحلا

 قساوجلا ةثيه ىلا بكارملا للظب اهلئاوأ فو

 نيدومع ىلع اهتاهحاو عفترت ىتلا ةفيطالا

 ىلا افيفخ ارادحنا اهفوقس ردحنتو نيطيسب

 ةيتابنلا مهخاوكأ ضعب اوروطتو . فلخلا

 مههارغا ىف اهنويدعتسو اوناك ىلا ةريبكلا
 تاقدا رس ةئيه ىلا © ةماعلا ةنوقدلاو ةينيادلا

 ةدمسعأ اهفوقس تامح ةريبك ةليوط ةيتابن
 وأ ىدربلا ناقيس وأ باغلا مزح نم ةظيلغ

 فص ىلع اهيف تعباتتو « راجشألا عوذج
 تائيه نوراجنلا روح مث . نيفص وأ دحاو

 ةدمعألا ماقم اهوماقأ ىتلا راحشألا عوذج

 اوعلخو « مهليمازأب ءايرثألا روصقو دباعملا ىف

| 



 ( ىرصملا نقلا ) ؟؟ ةحول

 راجشألا ناقيس ريوحتل جذامن ب هال لكش
 ةعدقلاةلودلا رظانم اهتروص امك ةطيسب ةدمعأمىلا

 شين روكلا هيفا ديرجلاو صوبلا ناقيس فارطأ روطتل ةيبيرقت موسسر ه8 لكش 0 1 5 ءارع 5
 اتيت هثبددح هب ريسفت موسر : ىولعلا فصلا ةميدق ةيرصم موسر : لفسألا فصلا ) ىرصملا

 ٠ ( ىودب ردنكسأ روتكدلا اهليخت

 « ركخلا ١» فراخز مادختسا 8 لكش

 موسرلا نم ةيولعلا فوفصلا ىف ةروطنملا
 صوبلا ناقيس تائيح مادختساو « ةيرصملا

 ةميقتسملا تاراطالا وشح ىف ةروحملا

 دس بس



 ةيعابر اهولمجف « هعياطو نفلا باها اهيلع
 « ائيح ةبولسمو « انيح ةعلضم م و « انيح عطقلا

 .( واب لكش - « ةحول)

 نيب رامعملا نم ريضيستمت طظحال نأ ثدحو

 كرحجحو باغلا داوعأ نأ لئاوألا نيدرصملا

 ةدابعلا حاوكأ ءانب ىف لخادنت ىتلا لخنلا

 قوف اوفع ايلعلا اهفارطأ زربت 4 اهراوسأو

 يو و ةعير نبوي زكا فاو
 , ةفرخزلاو ةيلحلا ضارغأ ىف هلالغتسا

 اوحبص و ع ةطسنل 7 ملأ نعلا ةسملب اهولوانتف

 © دصق نع مهينابم تاهجاو قوف اهنوزربي

 ضعبب اهضعب اولصوو « اهيقاوح اواوسو

 اهنوروطي اورمتساو . الوبقم اقسانتم اهرظنم

 مهينابم اوديش ىتح اهتائيه ىف نوفرصتنو
 ع ل كاذنيحو 4 ةيخب راتلا مهروصع 2 رحجحلاب

 2 اهتروص اودلقو 3 اهيلا اهتركف اولقت

 . ةيرجحلا ىنابملا تاهجاو نم ايلعلا كيمادملا

 مسسأب نآلا ىتح ىمست اهروص تلازالو

 3 ىرصملا شين روكلا

 .( هم لعث ل + ةحول)

 رخآ رصنعي نويرامعملا كئلوأ عفتناو

 اودحجحو نيح « ةميدقلا مهترامع رصانع نم

 ريسصحلاو صوبلا رئاتسل ايلعلا فارطألا

 زجاوحلا ماقم اهتوميقي اوناك ىتلا ةكسامنملا

 « ماظن ريغب ةقيلط زربت « ةدابعلا ريصاقم نيب
 اهلفاسأو اهيلاعأ اودقعو اهولغتسينأ !ولواحف

 ةبيدم اهولعجو ع« ةصوصخم تائيه ىلع

 « رخآ انيح نيفرطلا ةشوفنمو « انيح نيفرطلا

 ةرذألا ىثاوش ةئيه هبشي فيطل قرخز لكشب
 رئاتسلاو ديجاحسلا طويخ فارطأ ةئيهو

 اهطبريو « ىلاحلا عئاصلا اهلدجي نيح ةرخافلا

 « امهطويخ برست ال ىتح ضعبلا اهضعب عم

 . ةلوبقم ةيفرخز ةئيه ذختت ىتحو
 ةئيه ةيخيراتلا روصعلا لهأ نسحتساو

 ىلا اهتركف اولقتف « ةطوبرملا فارطألا هذه

 ةيهاز ناولأب اهوروصو « ةيرجحلا مهيتابم
 اهتاهجاوو ىنابملا ناردج نم ايلعلا ءازجألا ىلع
 . ةفرخزلا ىنعمب « ركخ » مسأ اهيلع اوقلطأو

 .(هوه لكش - ؟؟ ةحول )

 داتعا دق ميدقلا ىئادبلا ىرصملا ناكو

 ناقيسب ةليطتسملا هخاوكأ ناكرأ معدي نأ ىلع

 اهيلا هخاوكأ بناوج دش نأو ؛ باغلا

 هارت جعل ان :نعحتساف + لانج

 هروصع ىف ةيرجحلا هيئابم ىلا اهلقتو
 هلا يحو باغلا نولب اهنولو « ةيخبراتلا
 طسيحب راطا ةئيه ىلع اهتحنو « ةميدقلا
 بتك ىف راطالا اذه ىمسيو . ىنابملا تاهجاوب
 اب ةثيدحلا ةرامعلا

 , ةنارزيخلا وأ
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 تف ب

 نم اهبيصن ةيرصملا نبللا ةرامع تلبقتو
 «ميدقلااهخب رات رجف ذنمىنفلا وىلمعلا روطتلا

 ةينبللا مهتويب بناوج نويرصملا ىنب نأ دنمو
 . ( ثلثملا علض ةتيه ىلع ) لفسأ ىلا ةلئام
 وصهو « ىلمع ضرغ ىف ليملا اذهب اوعفتتاو



 ( ىرصملا نفلأ ) ؟؟ ةحول

 روصقلا لخادم نم لخدم ةهحاو 75١ لكش

 ةيلوطلا هتالخد ىأ ) هتاواكشمب ةينوعرفلا

 ثيدح طيطخت ) ةيرامعملا هفراخزو ( ةقيمعلا

 ( ميدق ليتم نع ىودب ردنكسا روتكدلل

 اهضعب قوق نيللا تاصر كسابث ةدايز

 مهنكاسم راهظأ وهو « قرخز ضرغو « ضعبلا

 ىنابملا ىف لملا اذه ةروص ةيرجحلا ىنانملا

 ةيرجحلا دياعملا حورص ءانب ىف هودلقف « ةينبللا

 مهر و صع لاوط ةريبكلا رثامعلا تاهجاوو

 . ةميدقلا ةيخيراتلا
 . 5١6( ةحول ؟8 لكش عجار )

 ذنم رخآ اروطت نبللا ةرامع تدهش مث

 ريصحلا فراخ زنق ةيرصم موسسر 7١ لكش

 تاواكشملا حوطس لع رخافلا

 نويرامعملا حبصاف « ةيخيراتلا اهروصع لئاوأ

 ناردجلا ىف ةعباتتم ةقيمع تالخد نوبي
 « ةريبكلا اهراوسأو ءايرثألا روصقا ةيجراخلا

 عافتراب ايسأر دتمت تالخدلا هذه اولعجو

 دعبتو « باوبألا بناوجىلع بقاعتتو اهناردج
 ةفاسمب اهيلت ىتلا ةلخدلا نع اهنم ةلخد لك

 هذه نم نوءائبلا فدهتساو . ةيواستم

 نأ وهف ىلمعلا ضرغلا امأ . ىنف رخآ ضرغ

 سمبل و سس



 قولك نم ةريصق ضراوع اهلخاود:ق اوتك

 « اهكسامت ديزتو نبللا تاصر طسونت لخنلا
 روصقلا ىف راوسألا سارح اهمدختتسي .نأو

 اومتحيو سمشلا نم اهيف اولظتسيل « ةريبكلا

 ضرغلا امأو . ةرورضلا نيح ليللا درب نم اهيف
 ىف ةماقتسالا ةدح اهب اوللقي نأ وهف ىنفلا

 اذاو . ةعسنملا اهراوسأو روصقلا تاهجاو

 اهوفرخزو ةيلخادلا اهحوطسسو اهبناوج اونول
 تعلخو « ةنكمم ةدم لوطأ اهناولأ,ب تظفتتحا

 . ةيحتسم ةحبهب ةروص اهانبم ىلع

 . ( 5١0 لكش ؟؟ ةحول)

 تالخدلا هذه بولسأ نوءانبلا لقت مث

 ىلا ؛ ( تاواكشملا مساب احالطصا ىمستو )

 اهباحصأ اهريتعا ىتلا ةريبكلا رباقملا تاهجاو

 اهوربتعا ىتح اهنوروطي اولظو . دولخلات ويب
 ىلع اهنوئبب اوحبصأو « اصلاخ ايتف ارصنع

 ةيلخادلا اهفيعاضت اودازو « ةبقاعتم تابوتسم

 دلقت فراخزو « ةيسدنه فراخزب اهوفرخزو

 ريصحلا لئادج دلقت ىرخأو « ىدربلا روهز
 . رخافلا نولملا

 51١(. لكش ؟+ ةحول )

 نأ دعب رصم ىف ةيخيراتلا روصعلا تأدب

 تغبص ةحجان ةميدق تالواحم اهترامعل ترفوت
 نم هنايمت قيس امد اهيف نبللاو تاينلا ةرامع

 . فرخزلاو نفلا حور ىو 06 تاللواحمو

 ماجحأب رححلا عطقب اهيف ءانبلا ادب ةديدج
 هيلاطمو ةتايناكما بسانتو هرصع ىنايمل حاصت

 لالخ ةريخألا تالواحملا هذه ترمتساو

 رفوت امب تدافتساو « تارسألا ةبادب رصع

 اهمدختساو ؛ تاراهمو تايناكما نم اهرصعل

 تايصضرأ فيصر ىف نوسدنهملاو نوءانبلا

 اهئاردج ديبشتو اهفيقستو ةيسيئرلا رباقملا

 . ةريبكلا ةيراكذتلا اهيصن ةماقاو « ةيلخادلا

 دياعملا تاهحاو دس تت ىف اهومدختساو

 ةلحرملا هذه ىلا اوهنتا امدنعو . ةيسيئرلا

 ىلا مهب نمزلا ىهتنا « رجحلا مادختسا نم

 كاذنيحو « ةثلاثلا ةينوعرفلا ةرسألا رصع ةيادب

 . ةعساو ةكيرج ةينف ةرفط رححلا ةرامع تدهش

 ةراضحلا + بم

 ىرصم سدنهم ةرفطلا هذه دهعت دقلو

 «م.03ق نيرشعلاو نماثلا نرقلا لهأ نم ميدق

 بتوحسا ناكو . بتوحميا سدنهملا وعو

 ةنهكل !ريبكو طالبلا لاجر رابك نم اذه
 هلعجب ىفيرشت بقلب زتعي ناكو 4« سمش نيع
 . نوعرفلا دعب لوألا وأ نوعرفلا ىدل لوألا

 فالآ نييرصملا ناهذأ ىف ةلثام هاركذ تلظو

 ةيخيراتلا روصعلا ىف نوفقثملا هريتعاو نينسلا

 . نيسدنهملا سأرو ءامكحلا سأر

 ةكلم ةريقم ءانب ىلع بتوحمبا فرشأ
 اهيف لواحو « ةراقس ةقطنم ىف اهعباوتو رسوز

 رجحلا مادختسا ىهو « ةريبك تالواحم ثالث
 ىولعلا ءزجلا ىف ةرم لوأل عساو قاطن ىلع

 اهئزح ةئرهب لاقتتالاو « اهعباوتو ةربقملا نم

 ةئيه ىلا ةليطتسملا ةبطصملا لكش نم ىولعلا
 صئاصخ ديلختو ديلقتو . جردملا مرملا
 « هفالسأ اهفرع ىتلا ةينبللاو ةيتابنلا ةرامعلا

 . ةديدجلا ةيرجحلا هترامع ىف
 هللا



 اوداتعا دق نوبرصملا نويرامعملا ناكو

 رصع لبق مهتلعارف رباقم اوديشي نأ ىلع
 ةبطصم ةئيه ىلع نبللا نم ةثلاثلا ةرسألا

 ةيسأر ةقيمع تالخد ةعبرألا اههوجو ىلع

 عساو ءانفب ةبطصملا نوطيحي اوناكو . ةليوط

 روسي هنودحبيو ٠ مهرئاعش هيف ةنهكلا ىدؤي
 اوناكف ةبطصملا نم لفسألا ءزجلا امأ « ريبك

 !دادعأ هنوئمضيو رخصألا نطاب ىف هتونحي

 نيد حوارتت نزاخملاو تارححلا نم ةتوافتم

 دئاقعلاو نفلاو ةعانصلا روطتو اهباحصأ ءارثل

 . اهرصع ىف

 نيتاحرم ىلا نويرصملا نويرامعملا ىدتهاو

 بتوحميا دهع لبق ةبطصملا ءانب ىف روطتلا نه
 باوج اومعدي نأ نيتلحرملا ف اودمعتو
 ىدؤملا لخدملا ةيامح ىلع اوامميو ةبطصملا

 ىلوألا ةلحرملا اوذهتو . لفسألا اهئزج ىلا

 تلقو ةبطصملاب تطاحأ ةيبناج ةفاضا ءانبب
 ىلفسلا اهتاردج كمس تدازو « اهنع اعافترا

 ةديدج ةفاضا ءانبب ةيناثلا ةلحرملا اومنآ مث

 . ىلوألا ةفاضالا نع اعافترا لقت

 « ىلمعلا امه ضرغ ناتفاضالا تدأ املو

 « اهلخدم ةيامحو ةبطصملا بناوج ةيوقت وهو
 « ىنق رخآ ضرغ نييرصملا ةليخم ىف امهل رهظ
 دحاولا حطسلا تاذ ةبطصملا راهظا وهو

 ةثالثلا حوطسلا تاذ ةجردملا ةبطصملا رهظمب

 . ثالثلا تاجردلا تاذ وأ

 تناك + نذا ةجردملا ةطصملا ةركفف

 نكلو « ةثلاشلا ةرسألا رصع لبق ةدوجوم

 رظنني ناك جردملا مرهلا ةئيه ىلا اهب روطتلا

 . ةيداملا تايناكمالا رفوتو ةينفلا ةيافكلا رفوت

 بتوحمسسا صخش ى ةينفلا ةيافكلا ترفوت دقو
 هنوعرف دهع ىف ةيداملا تايناكمالا ترفوت امك

 . سور

 : ةقاسلا ثالثلا لحارملاب بتوحميا أدبو

 رجحلاب اهعيمج اهانب هنكلو «نيتفاضاو ةبطصم
 « هدهع لبق ىنبت تناك امك نبللا نم سيلو

 رجحلاب نيعتسي نأ عيطتسي هنأ نيبت كاذنيحو

 « ةرم لوأل عساو قاطن ىلع همدختسا ىذلا

 هن وعرف لالج عم قفني ريبك عورشم ذيفنت ىلع
 بفاوج ىلا فيضي رمتساف « هدمهع ءاخرو
 ةديدح تافاضا ةرييكلا ةيرححلا هتيطصم

 ىلع اهنم ةفاضا لك دمتعت « ةلئام ةيبناج

 ىلصصألا ىنبملا ىلع اهلك دمتعتو ؛ ىرخألا

 عم « لحارم ثالث ىف كلذ متأو « ةبطصملل

 « ةرم لك ةيلصألا هتبطصم ىنابمب عافترالا
 ىلا ةميدقلا ةجردملا ةبطصملا تلوحن' ىتح

 تسب ةريخألا هتئيه ف رمظ جردم مره
 اهلوطو « ارثم نيتس وحن اهعافترا غلبي تاجرد

 . راتمأ ةرشعو رتم ةئام اهضرعو « ارتم ١٠

 ىف اططسوتم ازكرم ةراقس مره لتحا
 هعم تلغشو هب تطاحأ ةريبك ةيرامعم ةعومجم

 طاحأو . عيرم رثم فلأ ؟51 ىلع ديزت ةحاسم

 وسعت هعافترا غلب ريبك مخض روس اهبو هب
 هعضاوم ضعب ىف هكمس غلبو « راتمأ ةرشع

 . راتمأ ةتس وحن

 ربو اح



 ( ىرصملا نفلا ) ؟؛ ةحول

 ديمارقب ريصحلا لئادج ديلقت 55 لكش هيلع ناك امل ةتيدح ةينيوكت ةروص *3”  لكش

 جردملا مرهلا نم ىلففسلا تارجحلا ىف ىناشيقلا دلقت ىتلا هئيطاسأب هراقس ىف نيطاسألا وهب
 قولف دلقت ىتلا فقسلا ميساقتو , باغلا مزح

 ليخنلا ٠

 تجوب دج



 رجحلاب روسلا اذه بتوحسا اسكو

 :سفن هيف داشو « سلمألا ضيألا ىريجلا

 لبق ترهظ ىتلا ةيسأرلا ةيلوطلا تالخدلا

 قمعلا ىف اهداز نأ دعب « نيللا ةرامع ىف هدهع

 ةدامو اهئانب ةماخض عم بسانتي امب ةعسلاو

 اهترامعل تالخدلا هذه تققحو . اهئانب

 ةدح تالقف « الماك فرخزلا ضرغ ةديدجلا

 ةروسملا ةمخضلا ةهجاولا ىف ةقلطملا ةماقتسالا

 ءاوضألا بقاعتب ةيلخادلا اهفيعاضت تحمسو

 تللقو « حوطسلاو باوجلا نيب اهيف لالظلاو

 حطس ىلع سمشلا ةعشأ ساكعنا ةدش

 ش . لوقصملا ضيبألا روسلا
 .(5؟ لكش ؟: ةحوا )

 رئامع تس ةراقس ةعومجم تئمضتو

 قاطأو « روسلاو مرهلا فالخب ةينيدو ةيويند
 اهيف دلقو رئامعلا هذه ىف هدب بتوحسبأ

 ةرامعلا رهاظم نم هديلختو هديلقت دارأ ام

 نيطاسأ اهيف ىنبف . ةميدقلا ةينيللاو ةيتابنلا

 ةنئيه دلفت ةرواجتم ةبدحم عالضأ تاد

 ىتلا لقعلا تاذ ةموزحملا باغلا ناقيس

 ىناسملا فوقس عقرل هقالسأ اهمدختسا

 نيطاسأ ىنبو . ( ه# لكش ) ةييدقلا ةفيفخلا

 نيطاسأ دلقت. ةرواحتم ةبدحم عالضأ تاذ

 ميدقلا راجنلا ليمزا اهلوانت ةميدق ةيرجش
 نيطاسأ ديشو . فيفخلا ريعقتلاو بيذهتلاب

 اهجاتب ىدريلا نايس دلقت عطقملا ةيثالث

 دلقت عطقملا ةسوقم نيطاسأ ديشو « اهقاروأو

 رجف ىف ديعصلا لهأ هسدق فورعم ريغ انانن

 . ميدقلا 5

 . « فوقسلاو باوبألا ىلا ديلقتلا دتماو

 نم اياوبأ بتوحمبا داشراب نويرامعملا تحنف
 « ةحوتفملا ةيسقخلا «فلدلا» ةئيه ىلع رجحلا

 ةئيه ىلع فوقسال ةيلخادلا حوطسلا اونبو

 اهونبو « مطقملا ةريدتسملا ليخنلا قولف
 ىتح « رخآلا بناجب اهنم دحاولا ةبقاعتم
 بشخو صوب نم افوقس تلمح اهنأك تدب

 ! رجح نم سيلو

 مرسهلا ىف ىرامعملا دوهجملا رصتقي ملو

 دتما امناو : هدحو ىلعألا هثزج ىلع جردملا

 ةرحح نوبرامعملا داشن « لفسألا هئزج ىلا

 اوعطقو « ةحخض ةيتيئارج راجحأ نم هنفد

 « ةريثك افرغو بيدارس اهيناوج ىلع رخصلا ىف

 ةيدحم ةريغص ديمارقب اهناردج ضعب اوسك

 فى اهنم الك اوتبثو « قرزألا ىناشيقلا نم

 طيخ امهيف رمي نيريغص نيبقثب اهرادج طالم
 ىلا اهنم الك اوصرو « دلجلا وأ ناتكلا نم

 رخافلا ريصحلا ةئيه اهب اودلقو ىرخألا راوج

 تويبلا ىف هنوذختي اوناك ىذلا لودحملا

 . ةنزو اراتس

 .( 564 لكش - ؟: ةحول)

 ىنفلا اهليس ىف رجحلا ةرامع ترمتساو

 اهقافآ تعسناو « ةثلاثلا ةرسألا رصع دعب

 اهدياعمو ةعبارلا ةرسألا مارهأ ىف اهتالاجمو

 مق 57 نرقلا لثاوأ نم ) ةزيحلاو روشهد ىف

 هجو ىلع م . ق 56 نرقلا طساوأ ىتح
 ةسماخلا ةرسألا رصع دياعم ىف مث « ( بيرقتلا

 قرفلا طساوأ دما ةراقسو نيم يأ ق

 د ا سم



 ا 1

 تك. :
 ناقيس ةئيه نادلقي نينوطسأل ثيدح ريوصت - 37 لكس 0 تل كا
 ةببدملا ةيدعاقلا اهقاروأو « مطقملا ةثلثملا 1 00
 00 أهق 1 6-0 قدربل ةرسألا رصع نم) ليخنلا

 ( ةسماخلا ةرسألا رصع نم ) ٍ ( ةسماخلا

 ( 1١١8 لكشو !١١ لكش 5؟ ةحولو ؛ 55 لكشو 990 لكش 8 ةحول ِكلذك عجار



 ( ابيرقت ؟5 نرقلا رخاوأ ىتح م. ق 5
 ةريخألا ةرسألا هذه رصع لالخ ةيفو تلظو
 ديلختو اهتئيب تانابن ةئيه ديلقتل « ةصاخ
 امهيف ترمظف . ميدقلا ىنملا اهثارت رهاظم

 ستوللا مءارب ةئيه اهناحبت ثدلق نيطاسأ

 هروهز ةئيه اهناحت تدلق ىرخأو « ةلفقملا

 ىدرملا ناقيس ةئيه تدلق ةثلاثو ( ةحتفتللا

 5 ةبدملا ةيدعاقلا هتاقروو هروهزو

 . ( دك لكشو "ه6 لكش - «+ه ةحول )

 ةراعلا تأم وقم

 رصع ىف اهتضهن ىلع رجحلا ةرامع دعاس

 روصعلا ىق اهتالاحم عاسنا مث“ ةثلاثلا ةرسألا

 ةيعيبطلا اهتثيم نم ةريثك تاموقم « هتلن' ىتلا

 دقف « اهلهأ دئاقعو اهعمتحم عاضوأ نمو

 ةيقرشلا ةيرصملا باضهلا ىف راجحألا ترفوت
 اهعاونأ تددعتو « ةميظع ةرفو ةيبرغلاو اهنم

 اهئاولأو اهلاكشأ تفلتخاو « اهتالص تعونتو

 « ىقن رتسابلاو « ضيبآ ىريج رصجح نيب
 تسشو « رمسأ تينارجو ؛ ىدرو تينارجو

 ىناوجرأ ريقوريو 4 قرزأ تيرويدو « رضخأ

 رصف” نولع قون سكمسسلا تلو
 بسانو مهضارغأ بسان ام اهنم نويرصملا

 دهشي مل ةريبك ماجحأب اهوعطقو « مهتايناكما
 . اليشم اهل ميدقلا ملاعلا

 روصعلا ىف مكحلا ةزكرم ىلع بترتو

 تايئاكمالا رفوتن م انآ هان ركذ ام « ةين وعرفلا

 همادختساو « دراوملا لالعتسا ىلع ةردقلاو

 عطقل لاسسعلا فالآو عانصلا تاعومجم

 ةيرامعم لا طوطخلا نييرامعملا ضعب رثآو
 عربأ مهترامع ىف اهولغتساو 4 ةيوتسملا ةداحلا

 مطقملا ةيعابر ةمخض ةدمعأ اوتحنف « لالغتسا

 مث < ةنوئسم فاوحو ةميقتسم طوطخ تاذ

 اهاياوز اوفطش نأب « افيطل اريوطت اهوروط .
 اهباوج اوفطش مث « عطقملا ةينانم اهولعجو
 رثكأ وه ام وأ « اعلض ةرشع تس اهولعجو

 ةيخضراتلا روصعلا ىف
 اهدادعاو نداعملا جارختساو « اهلفقتو راححألا

 ةيرجحلا لتكلا لقنل ةيرهنلا ليطاسألا ريفوتو
 عيجشتو ؛ هاصقأ ىلا رطقلا ىعقأ نم ةلئاهلا

 طيشنتو « قاولا ءازجلاب نيسدنهملا ةرهم

 اهصقني امب دالبلا ضيوعتل ةيجراخلا ةراحتلا

 . ةليوطلا ةيلصلا باشخألا نم

 ىف اهرود ةيداصتقالا عاضوألا تبعلو

 ىلع ةميدقلا رصم تداتعا دقف « ةرامعلا ةمدخ

 عرفت ىلا ىدوت تناك ةيونس ةيعارز ةرود
 « ماع لك نم روهش ةدع مهلطعتو نيعرازملا

 داتعا « اهنم ضعبللا ىف وأ روهشلا هذه ىفو

 لامع نم ةريفو ادادعأ اوعمجي نأ ىلع ماكحلا

 عراشم ةمدخب اوبسكتيلو اهعارزو ضرألا

 قذوعوفلا عيراشمو ؛ أاهتاشنمو ةلودلا

 هذه ىف لسعلا نم اوبسكتيلو هتاشنمو

 ىف بسانم قزر دروم « تاشنملاو عيراشملا

 . ةعارزلاو لمعلا نع مهلطعت مساوم

 ىرخألا ىه اهلمع نيدلا بلاطم تلمعو

 ها سم



 ( ىرصملا نفلا ) ؟8 ةحوت

 ىبيرقت ريوصت 348 لكش
 ةئيه هيلع تناك امل , ثيدح

 3ا/ لكش ىف ةروصلا دباعملا لوآ

 روتكدلا مسر ) راسيلا نم

 ( ىودب ردنكسسا

 ىسيئر ديعم لخدمل ىرصم ريوصت 14 لكش

 ٠ همالعأو ةيحرصن

 ( ةثيدحلا ةلودلا رصع نم )

 ا



 ةغلابملا ىلا اهلهأ تعفد نيج « ةرامعلا طاشن ىف
 مامتهالا ع مهتعفدو « ةدابعلا رود دييشت ف

 دولخلا تويب اهرابتعاب « رياقملا ةرامعب ريبكلا
 ةثرو ةنشعارفلا رباقم ريوطت ىلا مهتعفدو

 ىلا  ةحطسملا ةبطصملا ةئيه نم « بابرألا
 مرهلا ةئيه ىلا مث « ةجردملا ةبطصملا ةئيه
 . لماكلا مرهلا ةئيه ىلا اريخأو ؛ جردملا

 ةرامع ةيرصملا بشخلا ةرامع ترباسو

 نف ف تعدبأو ؛« اهئاوطخ ضعب ف رححلا

 ديسك ىف ةتلغتساو « نوطسألاو دومعلا

 اقوذلا

 مهرئامع ةلص نويرصملا نويرامعللا داز

 ومسرت ام قيرط نع ؛ ميلسلا قوذلاو نفلاب
 تاهاحتالا ةماقتساو حوضولا لئاسو نم

 ردقش تاديقعتلاو تاءانحنالا نم ليلقتلاو

 ىف نييرامعملا تادوهحم حضتتو ٠ ناكمالا

 بابرألا دباعمل روص نم ىقبت اميف ليبسلا اذه
 هتأشن ذنم ىرصملا دبعملا ذخأ دقف . اهراثآو

 وحم ىف تاهاحتالا ةماقتساب هلامثكا ىتح

 كلذو ؛ ديقعت نودو تاءانحنا نود ىسيئرلا

 يلا لخدم رئازلا لبقتسا اذا ثيحب

 هبارحم راتسأ ىدذملا لوط ىلع هل تفشكتا

 " .٠ ةلماك هبش ةماقتسا ىلع ريخألا

 ةيبناج نزاخم ةيرصم لا دباعملا تنمضتو

 حورص اهيف تدازو ؛ ةيعرف ريصاقمو تارجحو
 نماامب نكلو,ةررصع نا: رفع نو ءاهرأو ةيفأو
 ىلا رقتف « كلذ نم مغرا! ىلع « اهنم ديعم

 ةيصاخ هيف ققحتت ليصأ ىسيئر روحم
 كلذ ومب ىطمم ةلود ار دتاك ةياطدنآلا

 ف قنساوحلاو تافرشلاو ةقورألا نيطاسأ

 ” تلكشو ..ةموكحلا نيواودو « ءايرثألا ثويب

 ستوللا اميس ال « تاتابنلا ةئيه ىلع اهنيطاسأ

 اهروهزو اهفعس تنولو « ليخنلاو ىدربلاو

 يضل ةئف اينادقت قار ايت هوو اهقانكاو

 نم غلبو . ناكمالا ردقب ةيعيبطلا اهلوصأب

 نيطاسألا هذه فراخز ىلع نييرامعملا دايتعا

 لالغلا نوشو نزاخملا م اودوز مهنأ

 !! نيفرتملا ءاينغألا ضعب عايض ىف « اهسمت

 ةراهلأ ىق ىبدنمل

 اهؤازجأ تينب ىتلا ؛ اهسفت كنركلا ةغومجم

 نيرشع وحن تنمضتو « انرق نيرشع لالخ

 رئااسع مظعأ تحبصأو 5 ةشد ةرامع

 . اهلك ةميدقلا ايندلا رئامع مظعأو « نييرصملا
 ١١4(. لكشو ١117 لكش 0 ةحول عجار )

 ةلباقملا ةرهاظ نويرصملا نويرامعملا لعجو
 مهلئاسو نم ةليسو بابرألا دباعم ءارجأ نيب

 ىرصملا دبعملا ناك نيحف . ةحجانلا ةينفلا

 عوذجو باغلاو ضويلا نم ىئس لازي ال

 تناك « ةميدقلا ةيئادبلا هروصع ىف ؛ راحشألا

 ناتعفترم ناتيراس هلاوحأ بلغأ ىف همدقتت

 اهلباقتو نيمي نع امهادحا موقت « مالعأ اتاوذ

 ةبادهو « هلخدم ديدحتل ؛ راس نع ىرخألا

 ىلع هناغبست امع الضف « هيلا نيدصاقلا
 . ةيحتسملا ةنيزلا رصنع نم هتهجاو

 « نيتيراسلا ىلع ىرخأ رصانع تداز مث

 هذه تديقتو « ةيخيراتلا روصعلا لالخ

 مدقتي حبصأف « اهسفن ةلباقملا حورب رصانعلا

 دس مل تس



 «( ىرصم لا نفلا ) ؟ا/ ةحوت

 ماو دج



 ةرجشو ىنمي ةرجش « ناترجش نيتيراسلا

 « نيتيراسلا بقعي ىأ « امهبقعيو . ىرسب

 نع امهدحأ « دبعملا دوبعمل ناعفترم نازمر

 ! لامش نع رخآو نيم

 . (58 لكشو لب لكش +6 ةحول )

 هحبضت ىرعغملا ديعملل لمتكا امدتعو

 تحضو « ةثيدحلا ةلودلا روصع ىف ىرامعملا

 وول لك ةقاوجل قب ةلباقلا ستان

 ةفض نم دتمي عستم قيرط همدقتب حبصأف

 ليثامت هيبناج ىلع موقتو « هلخدم ىتح لينلا

 نم اهنم لاثمت لك فلأتب « نيفص ىف ةلباقتم
 دسأ مسج وأ « كلم سأرو دسأ مسج

 . نومأ دوبعملا ىلا زمري شبك سارو

 ةينيدلا بكاوملا قيرط نافصلا ددحيو

 « ةيزمر ةيامحو ةباهم قيرطلا ىلع نايفضيو
 . قيسنتلاو بيترتلا عباط هيف ناققحيو

 هجا ويف « دبعلا ىلا قيرطلا كلاس ىهتنيو
 الاس ثمتو « راسي نع ىرخأو نيمي نع ةلسم

 « لامشلا ىلا رخآو نيميلا ىلا امخض ايكلم

 ىلا رخآ احرصو نيميلا نع اقهاش احرصو

 . راسبلا
 «دبملا لخدم ناحرصلا نضتحيو

 امهنم لك ىلع دنتستو « هنايمحيو هناددحيف

 نيمي نع اهفصن ضمني ثيحب مالعألا ىراوس

 ءانف كلذ ولتيو . لامش نع رخآ فصنو

 « نيم .نع ةدمعأ ةفص نمضتيف « دسعملا

 . راسي نع ىرخأو

 . ( 55 لكش ؟؟ ةحول )

 رفوت ال « دبعملا ةياهن ىتح « اذكهو

 ىف ةبفلا ةلباقملا راهظا ىلا ليس سدنهملل

 لغتساو « لالغتسا عربأ هلغتسا الا ؛ هدبعم

 لامجو قيسنتلا حور نم هيلع بترتي ام

 . نيوكتلا

 ةحجهبلا حور نويرصملا بحتسا دقلو

 مهدباعم ىلع اهوبآي ملو « ةيويندلا مهتكاسمل

 اهيف ةجهبلا عباط ىلع اوناعتساو مهرياقمو

 ةفرخزو اهئاردج ىلاعأو اهفوقس ةفرخرب

 انايحأ اهتايضرأ

 رظانملاو تادحولا اولضفف مهفراخز ىف

 رظانم اوربتعاو « ةبكرملا ةدقعملا نود ةطسبملا

 ةرمتم اليس امد و

 موجنو « اهرويطو اهتاتاننو اهناردغب مهتكيب

 تابنلا مزح ةئيهو روهزلا فراخؤ هنم
 اوعدبأ مث 4 ةقسنملا تابنلا داوعأو ةطوب رمل

 ىتلا ةنواملا ةيفيلغوريهلا مهتامالع مادختسا ىف

 «ءدحاو نآ ىف افرخزو ةباتك اهوريتعا

 .. « ةطيسبلا ةيسدنهلا تادحولاب اوناعتساو

 اهنيبتت نأ نيعلا عيطتست فراخز نم اهيلا امو

 س 50 ةحول ) . ةلوهس ىف اهكردتو رسب ىف

 . (07 لكشو ن١ لكش

 هل



 ميدقلا ىرصملا نفلا ةلاو لم 03501

 همز ةيحقلاد» أل

 هندابم ميدقلا ىرصملا نفلا لمكتسا

 نيرشعلاو عباسسلا نرَقلا دنم هضارغأو

 انلمجأ ام وحن ىلع م . ق نيرشعلاو سداسلاو

 كلذ ذنم ىستكاو « لصمفلا اذه ةمدقم ىف

 هئطخت نيعلا داكت ال غباس زيمتم عباطب ليجلا

 ىلع « هرئامعو هليثامتو هشوفتو هموسرب لظو
 ةءورقم ةحوتفم ةريبك ةيراضح ةعوسوم ةئيه
 تايوتسمو « اهروصع تاهاحتا نع تربع

 مهسفنأل هوجر امو ؛ مهايند نم اهلهأ هبحتسا

 . مهارخأ ىف

 هئدايمو هعباط ىف ىرصملا نفلا قاستا نكل
 نيرشعلاو عباسلا نينرقلا ذسنم هضارغأو

 دومج ىلا دوي مل م . ق نيرشعلاو سداسلاو

 فصت رمتسا امناو « هييلاسأو هعاضوأ

 « ةنورملا نم لليلق ريغ بيصنب امهدعب
 « ةديدع بهاذمو سرادم هلوح تددحتو

 فالتخال ةجينت « هبيلاسأو هزرط تفلتخاو

 فالتخاو « ةريثك دوهع نم هيلع بقاعت ام

 تابلقت نم دومعلا هذه ىف عاش ام

 ؛ مكحلا ةسايسو « قوذلاو ركعملا

 .٠ نيدلا بهاذمو

 ةهبدقلا ةلودلا ىف

 ةنورم ىلع هب دهشتسي ام برقأ لعل
 لالسخ ةينفلا بهاذملا فالتخاو بيلاسألا

 فالتخالا وه « ةميدقلا ةلودلا روصع

 رصع ةسردمل ةينفلا ةدحولا نيب حضاولا

 ةينفلا ةدحولاو « ةراقس ىف ةثلاثلا ةرسألا

 ىلع « ةزيحلا ىف ةعبارلا ةرسألا رصع ةسردمل

 برقو نيترسألا نيب دهعلا برق نم مغرلا

 رصع سدنهم نأ « انب رم اميف انيأر دقف
 ىق'فرخزلا بهذم بحتسا ةثلاشلا ةرسألا

 ءانب قيرط نع بهذملا اذه نع ريعو ؛ هترامع

 ى ةريثكلا تايوتسملا تاذ ةليوطلا تالخدلا

 ىف لخنلا قواف ةئيه ديلقتو « ريبكلا اهروس
 ىدربلاو باغلا ناقيس ةئيه ديلقتو : اهفوقس

 رخافلا ريصحلا تاجومت ديلقتو « اهنيطاسأ ىف
 كلذ ىف غلبو « ىلفسلا اهتارحح ناردج ىف

 . هلك عادبالاو هلك ناقتالا

 ىنفلا بهذملا اذه لامتكا ىلع ضقني ملو

 :رهظ ىتح ؛ اليلق رثكأ وأ نرق ريغ ةراقس ىف
 نق يول[: رزقا فن ونانسلا وبن ريستالا
 . فلاخم ديدج

 .- تأدب دق ةعبارلا ةرسألا ةسردم تناكو

 دس م حب



 فق ةرسألا كولم لوأ ورفتس دهع ىف اهبراجت
 ةقطنم ىلا اهنم تلقتنا مث « روشهد ةقطنم

 اهنايك اهيف تلمكتساو « وفوخ دهع ىف ةزيجلا
 كرت « اثدحتسم ايولسأ ناكو . اهبولسأو
 اهرعقتو ةيرححلا نيطاسألا ةرادتسا هباحصأ

 اورصقو « تابنلا ةئيهل اهديلقتو اهبدحتو

 اهدحو ةيبشخلا نيطاسألا ىلع ةفرخزلا

 مث ليختلا فعس ةئيه ىلع اهناجبت اوعنصف
 تالخدلا تاذ راوسألا بولسأ نع اوقدص

 تاجومتلا تاذ ناردجلا بولسأو « تاونقلاو

 لامج اوسمتلاو ؛ ريصحلا تاجومن دلقت ىتلا

 اهدييشن قيرط نع ةريبكلا ةيرجحلا مهن آشنم
 حوطسو « ةيوق ةداح ةيرامعم طوطخ ىف
 اهدييشت قيرط نعو « ةلوق صم ةيوتسم

 ىلع اهب رطيست نأ عيطتست ةطرفم ةماخضب
 مهطاسشن ىف ناكو . اهتعورو اهتبيهب اهيلا رظانلا

 روشهد مارهأل اولمكتسا نأ ليبسلا اذه ىف

 اضوع عالضألا ىوتسم ثاثملا ةئيه ةزيجلاو
 « ةراقس مره هب رهظ ىذلا جردملا لكشلا نع
 اوف ةديارتملا مهرصع تايناكما اولغتساو

 مره مجح فعض نع ديزت ماححأ ىف مهمارهأ
 دياعم ىف ةيتينارحلا ةدمعألا اوتحنو « ةراقس

 ةميقتسم طوطخ تاذ عطقملا ةيعابر ةزيحلا

 نع اضوع « ةنونئسم فاوحو ةمئاق اياوزو

 ىتلا ةعلضملاو ةريدت_سملا فضن نيطاسألا

 تاهجاو اوسكو « ةراقس رئامع. اهترثآ
 ءاسلم ظالغ حاولأب اهدباعمو مهمارهأ

 « ةراث ضيبألا ىريجلا رجحلا نم ةلوقصم

 . ىرخأ ةرات ىدرولا» تيئارجلا . رخص:نمو

 .:ق ةعئارلا ةرسألا رصع ةسردم ترمتساو

 ترياسو « نرقلا عابرأ ةثالث وحن اهقيرط
 ةءانب ةئيرج ةايح « مخضلا ىوتسملا اهبولساب
 اهتنعارف اهبحتساو اهلهأ اهيلع شاع ةبثوتم
 . ةعبارلا ةرسألا رصع نم لوألا فصنلا لالخ

 تيلاسكا كلان يافا ةايع علام مث

 ةرم دوصقملا فرخزلا بح ىلا اهعم ةرامعلا

 « ةعبارلا ةرسألا رصع ةباهن ذنم « ىرخأ

 « ةسداسلاو ةسماخلا ةرسألا دوهع لالخو

 ىتلا ةيرححلا نيطاسألا تداعتسا كاذ نيحو

 « اهروطت تلصاوو « اهتتاكم تابنلا ةئثيه دلقت

 ناردج ةفرخز ةيناث نويرامعملا بحتساو

 اوقرخزو © رويطلاو روهزلا شوقنب دباعملا

 روصب مهتنعارف نفادم فوقسو اهفوقس
 . موجنلا

 تحنلاو ريوصتلاو شقنلا بيلاسأ تراسو

 ترياسو ةرامعلا تاروطت عم بنج ىلا اينج

 « ةمبدقلا ةلودلا روصع لاوط اهلهأ قاوذأ

 اهروصع ىف ةيعامتجالا تاروطتلا نع تربعو

 . ةريعملا اهلثاسوو ةصاخلا اهقرطب

 لئاوأ ىف ىنفلا قوذلا باح صأ ناكو

 ةقرلا عباط اوبحتسا دق ةئلاثلا ةرسألا رصع

 ةليلق شوقنلا اولضفو < مهنونف ى ةقانألاو

 ماسجألاو ةفاحنلا رهظم اوبحتساو « زوربلا

 ةيوقلا ماظعلا ةئيه راهظا اودمعتو « ةقوشمملا

 « ةراعتسملا روعشلاو + ةدودشملا تالضعلاو

 تايصخشلا رابك روص ىف « ىلحلا ليصافتو

 ةقر نيبو هلك كلذ نيب اومثالب نأ اولواحو
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 مث . مهرصع ىف اهفراخزو اهليصافتو ةرامعلا

 رخاوأ ىف ةيراضحلا ةايحلا تلام نأ ثدح

 ءالتمالاو عبشلا ىلا اهسفن ةثلاثلا ةرسألا رصع

 باحصأ داتعا ىتلا ةيرجحلا تاحاسملا تدازو

 تلامف « اهيلع مه شوق اوشقني نأ رباقلا

 اضيأ ءالتما ةيصاخ ىلا اهعم شوقنلا

 . زوربلا ةيصاخو

 شوقن ىف اهزوربو شوقتلا ءالتما دادزاو

 « ةريبك ةدابز ةعبارلا ةرسألا رصع لئاوأ

 . ةماخضلا عباط كاذ نيح سانلا بحتساو

 عاستاب رياقملا رظانمو تاعوضوم تعستاو

 شقانلا دب تنكمتو « تايصخشلا رابك ءارث

 مسق « ديدج رئاغ شقن رهظو + هشوقت نم
 « ةريغص ةرئاغ تاعبرم ىلا هتيضرأ هباحصأ

 . ةعونتم ناولأ تاذ نئاجعب اهنوؤلمي اوناك

 ىتلا ةقانألاو ةقرلا لضفي لظ مسرلا نكلو

 ةياغ غلبو « ةثلاثلا ةرسألا رصع نع اهثرو

 ةقدو نيولتلا ةيويحو عادبالا نم ةعيفر
 . لالظلا عيزوتو ليصافتلا

 .(7 لكش -؟هةحول)

 طساوأ ىف نونفلا ءارثب شقنلا ىرثأو

 رهظف « هعاونأ تددعتو « ةعبارلا ةرسآلا رصع

 رصع شوقن نع روطتم زوربلا ليلق شقن هنم
 زوربلا عفترم ءىلتمم شقنو « ةئلاثلا ةرسألا

 « ةعبارلا ةرسألا رصع لئاوأ شوقن نع روطتم

 ىذ رئاغلا شقنلا لحم لح حيرص رئاغ شقنو

 رصع لئاوأ ىف رهظ ىذلا ةنولملا نئاجعلا
 رظانملا بيترت ةيصاخ تغلبو . اهسفن ةرسألا

 ةيوتسملا طوطخلا ترياسو « اهتباغ كاذ نيح

 ىف رباقملاو دباعملاو مارهألا ةرامع ىف ةبلاغلا

 . اهرصع

 طساوأ نم ) ةسماخلا ةرسألا رصع زاتماو

 ( ابيرقت م . ق ؟ه نرقلا رخاوأ ىتح ؟5 نرقلا
 « هيموكحمو ةماكح نيب ةحامسلا عباطب

 تبلغق « هيف ةطسوتملا ةقبطلا لاح نّسحتو
 ”0 لي « هسان ن1 يت نعت راقفاو ةويشلا

 « ( #7 لكش ) هتاتاويحو هرويط روصو

 هلهأ بحتساو ؛ هرظانم تاعوضوم تعونتو

 مهقاوذأ تلامو ؛ ةحيهملا ناولألاو فراخزلا

 . زوربلا ةطسوتم ةئداهلا شوقنلا ىلا

 ةرسألا رصع لالخ نويرصملا داع مث

 لئاوأ ىتح ؟ه نرقلا رخاوأ ذنم ) ةسداسلا

 عباط اويحتساو ( ابيرقت م . ق م نرقلا

 فرسأو « مهشوقت ىو مهتايح ى ءالتمالا

 « مهتايح ةيهافرب عاتمتسالا ىف مهؤامظع

 ليصافتب رباقملا رظانم وشح نونانفلا دمعتو
 روعسشلا نم هب ءايرثألا ىلحتت ناك ام

 ليصافت ريوصت اودازو « دئالقلاو ةراعتسملا

 ليصافتو « نوفرتملا اهداتري ناك ىتلا ناردغلا

 ملو ؛ اهحيسامتو اهسارفأو اهكامسأو اهتاتابن

 تازانحلا ليصافت ليحست نم اسأب اودحب

 . اهيف نزحلاو ءاكبلاو ليوعلا رظانمو

 بيصنش ةسداسلا ةرسألا عمتجم عتمتساو

 « ىتيعملا ررحتلاو ىركفلا ررحتلا نم عساو

 ىلع ررحتلا اذه رهاظم ريوصتلا نف سكعف

 ناردج ىلع اهروص ىتلا ةيمويلا ةايحلا رظانم

 تلا عدح



 « ىرصملا نفلا ) ؟9 ةحول

 ٠ ةميدقلا ةلودلا ىف تاكرحلا ةأرجو صقرلا عاضوأ نع ريبعتلا ىفنانفلا ةيرح جردت

 +. ةراهمو ةأرج - ا/ه لكش

 لماك ررحت 976 لكش



 ( ىرضلا نفلا رهن ةحول

 ةنعارفلا ةايحنع ريبعتلا ىف ىرصملا نانفلا ررحت ةيادب

 4 لوألا ىيبل 1

 ىلع هتسلج ىف دمتعي ايراع الفط ىبيب نوعرفلا  ا/8 لكش

 هيمدقو هنرخؤم

 تا



0 

 عبرأ ىف ررحتلا اذه ضعب حضتيو . روبقلا

 تاصقارو نيصقارل نونانفلا اهروص تاحول
 اوروص دق اوناكو . ةراقسو ةريحلا رظانم ىف

 مث « ةسماخلا ةرسألا رصع لئاوأ ىف اهمدقأ

 ةرسألا رصع لئاوأ ىف تايقابلا اوروص

 نم حضتو . هرخاوأو هطساوأو ةسداسلا

 .  ةحول ) عبرألا تاحوللا نيب ةنراقملا
 تجردت دح ىأ ىلا : ( نب  ابؤ لاكشأ

 عاضوأ نع ريبعتلا ىف كاذ نيح نينانفلا ةيرح

 تاصقارلا تجردن دح ىأ ىلاو ؛ تاصقارلا

 نم فئفختلا ىفو ةثيرحلا تاكرحلا ءادأ ىف

 . بايثلا

 نم ففختي اهسفت ةرسألا عيتحم آدبو
 ةيكلملا اهتلحتتا ىتلا ةسادقلا رهاظم ضعم

 تحللا ةسردم هعم تيواحتقف ؛ اهسفنل ةميدقلا

 ليئامت ةعبرأ تجرخأو « هب ”سحي أدب اميف
 ىف ًايراع اهدحأ هلثم ؛ لوألا ىبيي نوعرفلل

 رجح ىلع اسلاج رخآ هلثمو ؛ ةعاضرلا نس

 ىلع ايئاج ثلاث هلثمو ؛ ةلوفطلا نس ىف همأ

 « هبرل انايرق مدقي بابشلا نس ىف هيتبكر

 ةرواجتو هأر سيب هاصع عقدي الهك عبار هلثمو

 7 ةلوقطلا نس ف ايراع عوترم هدهع ىلو

 .( مع دس دبل لاكشأ ب مع ةحول )

 ليثتت ىلع ؤرحي تحنلا نف نكي ملو
 امثاو ه يش دهع لبق ةنعارملل عاضوألا هذه

 مهوسكت : بابرألا ءانبأو بابرألا تامس قو

 نيح راقولاو لالجلا مهب فحيو ةسادقلا 1

 ملو « مهبابرأ نويحصي نيحو مهشورع نولتعب

 ىتح ةهبألا رهاظم نم هليثامت ىبي نانف مرحب

 ى لعفتا هنكلو « اريغص اعيضر هلثمي وهو
 هرصع دوست تأدب ىتلا ءارآلاب هسفت تقولا

 لثمي هنآب اهعم سحأو « اهتقيقحو ةيكلملا نع
 نع ربعي نأ ىف هيلع ريض ال هنأو « اكلم اناسنا

 هير نيبو كلملا نانالا اذه نيب ةقالملا

 هروصو ؛« ايراع هروصق « حيحصلا أهريبعتب

 نم ىغتبي ايئاج هروصو « همأ رجح ىلا نحب
 هتسردنب حلجي ملو « لوبقلاو اضرلا هقلاخ

 ميدقلا بولسألا ىلع رصتقي وأ « دومجلا ىلا

 . ثوروملا

 لواألا لاقتنالا رصع ىف
 ةسدقلا ةلودلا ةمصاع فنم تلغتسا

 ةريسخ دوجوو « ريبكلا ىبايسلا اهزكرم
 « هطالبو نوعرفلا رصق لوح اهيف نينانفلا
 ةلودلا دو مهع لالخ نفلا بهاذم تمعزتو

 : اه دنل او اهدباطب هلك ىرصملا رطقلا نونف تغبصو « ةييدقلا
 فنم نع تفرصنا ةيسايسلا ةماعزلا نكل

 م . ق نيرشعلاو ثلاثلا نرقلا ذنم ائيشف ائيش

 « اهنوعرف دي نم مكسحلا ةيزكرم تتلفناو
 لك جممأو ميلاقألا ماكح بلغأ هلع ىلوتو
 هدوهج رصح « ةقيض ةيلحم ةسايس مهنم مكاح
 ماسمتعها ريبك نود هتقطنم دودح ىف اهلالخ

 اهتايناكما فنم ترسخف « اهنوعرفو ةمصاعلاب
 تدقفو « ةعساولا ةيئاشنالا اهتردقو ةيداملا

 سا ممل سس



 تروهدتو « ةقاطملا ةميدقلا ةينفلا اهتماعز

 . نامزلا نم نينرق نم رثكأ اهسرادم

 « هدحو فلم نف روهدتلا بصي ملو

 مغرلا ىلعف « اضيأ ميلاقألا نونف باصأ امناو

 ماكح هلحتتا ىذا عساولا ناطلسلا نم

 هتحن ةلوهسل بشخلا نم مهليثامت بلغأ

 ميلاقألا ءايرثأ ليثامت هنم امام“ هصخرو
 فصنت « اهلمحم ىف ةريغص ليئامت ىهو

 ةلاهتتسالا قالب
500 

 تدلقو « اعضاوتم ايعقاو اههذم تمسرت اهنأ

 ليمتو « ةعانصلا ةنوشخب

 «دوصقم ليمجت ريغ ىف اهباحصأ ميمالم  ةيداملا مهتاناكما تلظ « مهسفنأل ميلاقألا
 نع ريبعتلا صالخاب اهتعانص ةنوشخ تضوعو >> حورو ةراهملا مهصقنت مهونانف لظو ؛ ةدودحم

 هوجو ى ةبيطلا ةيفيرلا ةايحلا حمالم 2 مهنونف تعبطصاو « ةليوط تارتف عادبالا
 .اهباحصأ ١ اوتحنو « ةيفيرلا ةغلصلاو ةيميلقالا ةغبصلاب

 طيسولا ةودلا و
 نيرشعلاو ىداحلا نرقلا فصتنم ىف أدبو

 وهو « ديدج ىراشحو ىسايس رصع م . ق

 نأ ىف هلهأ حجن دقو + ىطسولا ةلودلا رصع

 ديدجتلاو ةيويحلا نم ةريثك رصانع اوقفش

 .اهعمج شقتلاو تحنلاو ةرامعلا بيلاسأ ىلع

 سدنهم ثدحتسا ةحرضألا ةرامع ىفف

 يرشعلاو ىداحلا نرقلا نم مسالا لوهجم

 0 0 عورشمل ريختف . اديرف أنرامعم ازارط م .

 نضح نانا بنوح وتنم هن وعرف حيرض

 فرصناو « ةيرغلا ةبيط لابج نم ضهان لبج

 هبف اورواحب نأ هفالسأ دانعا ميدق ىرامعم

 اوعمجب نأ نود اهدباعمو ةنعارفلا مارهأ نيب

 . ةدحاو ةحبرص ةيرامعم ةدحو 2 امهئيب

 نيب ةرم لوأل عمجي نأ هتيحان نم لواح مث
 .لصتم مئاق دحاو ءانب ىف هدبعمو هنوعرف مره

 عافترا هنوعرف مره لواطي نأ كاذ نيح دارأو

 نيميظع نيعساو نيحطسم هتحت ممصف « ليجلا

 امهيلا ىدونو ؛ رخآلا قوف امهدحأ ولعي

 دنع عستتم لخدمب أدبي ؛ ضيرع ليوط قيرط
 هميمصت ىلا فاضأ مث . ع عرزنملا ىداولا ةفاح

 ةيحرلا قئادحلا نم « ىرخأ ةريثك تافاضا

 ةفقاولا ةيكلملا ليثامتلاو « ةعفترملا ةدمعألاو

 اهب لمكتس نأ ىف هنم ةيغر « ةسلاجلاو

 . هعورشمل لامجلاو ةماخفلا ىحاون

 « هعباوتو هءورشم سدنهملا لمكآ الو

 ضرأ نم هيلا نوعلطتي نورثازلا حصأ
 ايلاع نوعرفلا حيرض شهني ثيح ىلا ةعارزلا

 لالخ ثوريعيو « هفلخ نم لبجلا هيمحب

 تعرز « ةيعانص ةيرحش ةباغ هيلا مهقيرط

 اهتحت لظن لثألاو زيمجلا نم ةفراو راجشأب
 مث « ةفقاولاو ةسلاجلا نوعرفلا ليثامت

 ليوط دعاص قيرط ىلع اهرخاوأ ىف نودعصب
 3 حيرضلل لوألا حطسملا هعم نومهجاوي

 هيف عفترت اضيرع اوهب هتمدقم ف نوهجاويو
 لوألا حطسملا اذه اولتعا اذاف ؛ ةعبرم ةدمعأ

 تتم رعب سس



 ( ىرصملا نفلا ) ١ ةحول

 هيلع ناك امل ثيدح ىنيوكت طيطخت - 4١ لكش
 ِ هئاسشنا دهع ىف ىناثلا بت وح وتنه دبعم

 نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف

 (* م* ق نيرشعلاو ىداحلا

 ندا تاق و ةننلك - م“ اكش ةيادبل ناجذ ومن « تافيصولا ةقاشر 85” لكش

 بيولا اهلل يصوم ةلودلا ىف تحنلا نف ىف حاجنلا ةداعتسا
 ( ىطسولا ةلودلا نم ) ٠ ىلطسولا

 سل سسوس



 ىتلا 6« ةعلضملا ةبرجتحلا ةدمعألا نم تارشعو

 ةدئينع بلق قو 8 رجشلا ماقم اهيف كيقاف

 ايلاع نوعرفلا رح صضهنيب ةيرجحلا ةياعلا

 . ةهبأآو ماست ف

 5 (م١ لكش ع1 ةحول )

 نقلا نم سدنهم ىنب 35 دياعملا ةرامع قو

 « ثدحتسم فصن ازارط « ع٠. ق نيرشعلا

 لوألا ترسونس نوعرفلا هصصخ ريغص دبعمل

 سدنهملا لدعو 5 نومأ ةهبر دايعأو هدايعأل

 ىذ داتعملا دبعملا زارط نع دبعملا اذه زارطب

 اقيتع اوارلع هب ايحأو « ليوطلا ىقفألا روحملا
 ةيخيراتلا مهروصع ةيادب ىف نويرامعملا ناك

 رمهظي ىتلا ةفيفخلا تاصنملا هب نوممصي

 ديشف . مهحيوتت دايعأ لالخ اهيلع مهتنعارف
 هبشت ةعفت رم ةصنم قوق ديدحلا ديعملا ةحاس .

 ىلا دعصت بكاوملا تحبصأو « ةيطصملا ةئيه

 فيفخ ريصق دعاص قيرط ىلع ةحاسلا هذه

 قيرط ىلع اهنم طبهتو ؛ جرد هطسوتي ليملا
 هلطسوتي اضيأ ليملا فيفخ ريصق ردحنم رخآ

 . لوألا قيرطلا دادتما هجاويو « جرد

 ةدسمعأب هدبعم ةحاس سدنهملا طاحأو

 ناردحب اهشعتو ةدمعُألا نيب لصوو م ةيعابر

 ةفوشكم ريغ اهءارو ةحاسلا تلعج ةضفخنم

 . اهلك ةعومجم الو اهلك

 رصع ذنم مهتمصاعب اولقتنا مث « ةبيط ةقطنم

 نيرشثعلا ثرقلا ذنم ىأ ) ةرشع ةيناثلا ةرسألا

 . فتم ىبونج تشللا ةقطنم ىلا (م . ق

 قى تحنلا بهاذم ترثأت نأ كلذ ىلع بترتو

 فنم ىف ةييدق ةسردم « نيتسردمب مهرصع
 ةلودلا رصع ثارت ىلا ةينفلا اهديلاقتب تعجر

 تحن ىف ةيلاثملاب ةيعقاولا تطلخو « ةييدقلا

 تحنت نأب فتكت ملف « اهتنعارف ليثامت

 « اهرمأ عقاو ىف ىه امك مهنادبأو مههوجو

 هوجولا هذه ىلع ىفضت نأ تدمعت امئاو

 عيطاقتو « ادلاخ اياسثو ةقلطم ةسه نادبألاو

 ةبيهو « ةلماك ةيوق ةباصتتاو « ةقسانتم ةحيلم

 . ةيماستم ةعفرتم

 تبحتسا « ةبيط ىف ىرخأ ةسردم مث

 رصع لالخ اوفع أدب ىذلا ىعقاولا بولسألا

 « هوجولا ةساردب تمتهاو + لوألا لاقتنالا

 عقاو ىف ىه امك اهباحصأ حمالم نع ترتبعو

 عبطلا صئاصخ نع مجرنت ْنأ تلواحو ؛ اهرمأ

 نم رخآو نوعرف لك نيب تقرف ىتلا جازملاو
 . اهرصع ةنعارف

 ىف اهحاجن ةورذ ةبيط ةسردم تغلبو

 تربعو « ةرشع ةيناثلا ةرسألا رصع فصتنم

 ليئامت هوجو ىف ةدوقلا ةداحلا حمالملاب

 ةيصخش نع « ثلاثلا ترسوئس نوعرفلا

 ل م ةحول ) ةدارالا ةيوق ةدينع ةيركسع

 نلعأ نآ اهبحاص مزح نم غلب ( ه4 لكش

 برحلا ىف هجاهنم جهني ال هل دلو لك نم هؤريت

 تربع امنيب « اهعيسوتو هدالب دودح ةيامحو

 نوعرفلا ليثامت ف ةبيطلا ةنيصرلا حمالملاب

 مس سو دس



 ( ىرصلا نفلأ ) *8؟ ةحول

 ةهمالمب ثتااشلا ترسوتسس .. 88 لكش . ١

 ةبيلصلا ةداحلا

 عداولا ةهحوب ثلاثلأ تاحمتمأ 2 5 لكش



 ىلا تلام ةئداه ةيصخش نع ثلاثلا تامحنمأ

 نارا معيراستم تبحتساو ملسلا ةايح

 اهرمأ ناك اذكهو : ( ه5 لكش م« ةحوا)

 ةيقب نم رخآو كلم لك حمالم نيب ةينمتلا ف

 مهعيمج مهل ظافتحالا عم + ةرسألا كولم

 هرهاظم حضوأ نم ناك ثوروم ىرسأ عباطب

 . نيتنجولا ماظع زورب

 نونانفلا كشلوأ سرد ام وحن ىلعو

 عقاو نع اهب اومجرتيل « مهتنعارف هوجو
 اوربعو ؛ مهليثامت عاضوأ ىف اوددج « مهتايح

 اهدوجوب اودقتعا ىتلا تالصلا ةقيقح نع اهب

 نوعرفلا اولثمف . مهبابرأ نيبو مهتنعارف نيب

 هحمالمب دينعلا برحلا لجر ثلاثلا ترسونس
 ةسصاخ تاظحل ىف نكلو « ةداتعملا ةداجلا

 فقوو ؛ هدانع اهف قرو « هتدش اهيف تنال

 هاششخي ىذلا هبر مامآ دبعتملا ةئيه ىلع اهيف
 لسرأف ؛ هاضري امب هلدعو هيكح ىف جمهنيو

 عوشخو ىفت ى هيقاس ىلع نيتيخارتم هدب
 . ميرك

 . ( مه لكش -م+ ةحول)

 « ةنعارفلال ىرخأ ليئامت ثولاثملا تحنو

 لاثمت عضي آسلاج نوعرفلا لثمي ام اهنم ىقب

 هيتبكر ىلع ايئاج هلشمي امو « هيقاس ىلع هبر
 . هقلاخل انابرق هيدي ىلع نيتينآ مدقتي

 ةيبنس دما عجش هنأ نطظلا ىلع بلغيو

 ةكراشم « ىعقاولا اهبولسسأ ىلع ةيبيطلا

 تريغ ىتلا ةيسايسلا تاروطتلا ىف اهباحصأ

 « مهرصع لبقو مهرصع ىف ةيكلملا عاضوأ

 ىهو « لاح ىلا لاح نم ايلعلا اهلثم تلقنو

 ةنعارفلا نأ اهرهاظم حضوأ نم ناك تاروطت

 بئاج ىلا ةنالع مهتابجاوب نوفرتعي اوحبصأ
 ىف لثقلل ضرعتي مهضعب حبصأو ؛ مهقوقح
 مامأ ديحو وهو هزجعب حرصيو « هراذ رقع
 هشيج دوق مهضعب حبصأو « هموصخ ةرثك

 اميف حفاكيو « نيلتاقملا عم لتاقيو « هسفنب
 نأ هيضري مهضعب حبصأو . هيف نوحفاكي

 هذ ىلع بترتو « هيديب لمعي هنأب فصوي
 نوربتعي نونانفلا حبصأ نأ اهلك تارييغتلا

 اهشاع ىتلا ةحلاصلا ةيلعفلا ةايحلا رهاظم نأ

 نآو « مهتيلاثم نع ريبعتلل مهيفكت مهتنعا رف

 نم للقي نل مهبرل نيعشاخلا رهظمب مهراهظا

 ىطسولا ةلودلا ىف دارفألا ليثامت ترثأتو

 تعضخو « ةينفلا هسرادمو اهرصع حورب
 تعضخ نيتللا نيتينفلا نيتسردملا نم رثكأل

 ميلاقألا ماكحل رفوت دقف . ةنعارفلاليثامت امهأ

 لالخو ةرشع ةيداحلا ةرسألا رصع رخاوأ

 ةرشع ةيناثلا ةرسألا رصع نم لوألا فصنلا

 نم ابيصن مهميلاقأ نونفل أيه عسساو ءارث

 اذه نم تحنلا بيصن ناكو « راهدزالا

 ةيقايلا هليئامت تجرخف « اليلق ابيصن راهدزالا
 اهعيطاقت تلد ناو ؛ ةيبسن ةنوشخ نم ولخت ال

 . ةميمص ةقداص ةيفير نحس ىلع

 . ( مج لكش سم١ ةحول)
 اظح دعسأ ىميلقالا ريوصتلا نف ناكو

 ىف نونانفلا روصف « ىميلقالا تحنلا نف نم

 مدس دبع



 ةريشك ةييرح رظانم « ميلاقألا ءارمأ رياقم
 !اوروصو « اهعيضاومو اهعاضوأ ىف ةررحتم

 قوش ام اهيلاسأو ةضايرلا عاضوأ نم
 ريوصت ىف مهررحت اودازو . ةميدقلا اههابشأ

 اهتاناويح اوروصو « صنقلاو ديصلا تائيب

 اهتاضفخنمو ءارحصلا تاعفترم قوك لورهت

 . ةعتمم ةيويحو ةنورم ىف

 ىق رظانملا هذه جذامت ضعب عجارت )

 ةيركسعلا ةيبرتلاو ةيضايرلا ةيبرتلا لوصف
 ( باتكلا اذه نم « هيفرتلاو ةيلستلا لثاسوو

 ىناثلا لاقت الا رصع ىف

 ق رشع نماثلا نرقلا

 . هريوطتو نفلا ةيويح ىف عساولا اهبيصني
 هيف رعم تلزن ناث لاقتتا رصع اهبقعأو

 ءالؤه اعف « مهلفاحجو سوسكملا تارجه

 وأ نرق وحن ميدقلا ىرصملا نفلا تاتف ىلع

 تمهاس نأ دعب 4 م.

 نونافلا دعي ملو . ليلقب نرق نم رثكأ

 هر ل نرسل
 ررسحتلا تامزع رصم 2 تأدب م

 ماسلا رفضا ندمت كارا اللا ند ريكاو
 نع سوسكتهلا نويرصملا ىلحأو 6 ةرشع

 اوأدبو 3 م ق اةمعم ماع ىلاوح مهضرأ

 . ةيدحلا مرأوهث و 3
 4 مهساود لود

 ةضشردملا ةودلا ىف

 ةيادس ايسايس ةشدحلا ةلودلا تأدب

 سداسلا نرقلا لئاوأ ىف ةرشع ةنماثلا ةرسألا

 ةرسألا ةياهن ىتح تدتماو « م.ق رشع

 نرقلا طساوأ ىف « نيرثعلاو ةيداحلا

 يهدودح نويرصملا عفدو 6م

 الامش تارفلا رهن ىتح ةرهازلا اهروصع لالخ

 . ق رثاعلا

 قافآ اوعسوو « ابوئج عبارلا لالشلا ىتحو
 مهودافأف « مهنا ريج نيبو مهنيب تالاصتالا

 ؛ اهلك ةراضحلا عورف ف مهنم اودافتساو

 ءاخرلاو نمألا ةايح مهسفنأل اوداعتساو

 ةشدحلا ةلودلا نونف ترياسو « ةميدقلا

 تادب ام لك ىف اهنع تمجرتو « اهلهأ ةايح

 تحنلا بيلاسأل ترهظو . هيلا تروطتو هب

 « لحارم عبرأ اهلالخ ريوصتلاو شقتلاو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع اهضرع نكمي

 رخاوأ ذدنم اهرئاشب تآدب « ىاوأ ةلحرم

 اهرهاظم تدتماو ؛ ةرشع ةعباسلا ةرسألا رصع

 كلاثلا نسستوحت نوعرفلا دهع طساوآ ىتح

 .م.ق رثع سماخلا نرقلا فصتنم ىف

 ةوتفلا حور اهلهأ بحتسا ةلحرم تناكو

 تادوهمم اهرصع مزاتساو ةلوجرلا رهاظمو

 ىتلا ةسكنلا نم دالبلا ةلاقال ةعساو ةلصتم

 نيمأتلو 6 سوسكملا رصع ق اهتئاصأ

 امهتراحت طيشنتو ؛ اهعيسوتو اهدودح

 ربعت نأ تحنلا سرادم تدارأ امدنعو

 ىف نازتالا عباط ترثآ « اهرصع تاهاجتا نع

 اهيف تفتكاو « تايصخشلا رابك ليثامت تحن

 حورب اهتسكو « ةطيسبلا ةحيرصلا طوطخلاب
 . اهيلع ةئيزلا فونص ليثمت تللقو « ةوتفلا

 ماما سعوا عع



 ( ىرصم لا نفلا ) ؟* ةحون

 ىتفش ىلع ةولح ةماستبا 846 لكش
 (5؟ توسيشتاح مأ ( سمحأ

 ديس همك سس



 ( ىرصملا نفلا ) 55 ةحول

 عارامخرز هريزو ةريقع نانف اهروص تلاثلا سمتوحت ليثامت نم ةعومجم ١ لكش

 هسحو ىف ةناوثم ةطيس ظطوطخ 5*9 لكش برحلا رابج تلاثلا سمتوحت 5 ؟ لكش

 ةرشع ةنماثلا ةرسألا رصع ةيادب نم نومأ تيرم توبات دبعت ةظحل ىف

 تس د



 ( ىرصملا نفلا ) 55 ةحو

 ىنيوكت طيطخت 44 لك
 ماجسنالا ىدم روصي ثيد

 ديعلل ةيرامعملا طوطختلا ن
 حوفسسلا نيبو توشيستا

 برغ ىف هب ةطيحملا ةيلبج
 ةبط

0000 
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 ةمسحم روهزب ثافرُخزم نادومع ل 535 لكش ةئيه نادلقي ناقيشر نانوطسأ 90 لكش

 اتلدلا تابنو ,« سدقملا ديعصلا تابن ىلا زهرت 20ىف ثلاقثلا سمتوحت دهع نم') ىدربلا مزح
 ( كنركلا ىف ) سدقملا ( ىصقألا ديعم

 السا مع سل



 ةيلاثملا نيب اهرصع ةنعارف ليثامت ىف تعمج مث

 مهل تدسحف « ةنزتملا ةيلامجلا نيبو ةئزتملا

 نأشلا ةعفرو سارملا ةدش نم « ةيسايسلاو

 . دحاو نآ ىف ةئيهلا لبنو هجولا ةحامسو

 ليثامت ىف اهتياغ تحنلا سرادم تغلبو

 كلملا راقو عنمي مل ىتلا « توسبشتاح ةكلملا

 هوجو اوكي نأ نم اهدمهع ىف نقلا لهأ

 اهب قيلت ةعفرتم ةحضان ةولح ةثونأب اهليثامت
 نم اونشتسي ملو ( 20 لكش - مس ةحول )

 اولثم ىتلا ليثامتلا هوجو ةحبلملا ةثونألا هذه

 ! دوسألا ةئيه ىلع ةضيار اهيف مهتكلم

 تغلب مث . ( ه6 لككث - ةحوللا سفن )

 ىتلا « ثلاثلا ىستوحت ليثامت ف ىمسأ ةياغ

 برحلا ةونك ني اهتائيه ىف نونانفلا ممج

 . رعاشملاو حمالملا لبو عباطلا ةقرو

 سمت و حت روصب م ليثامتلا هده نم ىشو

 « اعشاخ ايئاحو « ابصتتم افقاو عيظعلا

 نانف هل روصو . دسألا ةثيه ىلع اضبارو

 « اهبلغأ عاض ىرخأ ليثامت « عريمخر هريزو

 ىلا هنيبارق مدقيو « هتجوز عم سلجب هتلثم
 ةرات هيتبكر ىلع افحازو « ةراق امقاو « هبر

 هتتاكم نم هفحز للش نأ نود ؛ ىرخأ

 (ة1لكشو ه٠ لكش م: ةحول) . هتبيهو
 مهليمسس كاذ نيح نونانفلا دجوو

 اوعنصو ؛ رجحلا ىف هودجو امك « بشتخلا ىف

 ةيرش تاتيه ىلع ةريبك ةيبشخ تيباوت
 ضعب ف اولثمو « اهتاكلمو ةرسألا تاريمأل

 طوطخو ةقر ىف اهتايحاص حمالم اههوجو

 ىف هلامجو تحنلا ةلوهسل ةيآ اهتلعج ةطيسب

 . ( و" لكش - مه ةحول ) اهرصع

 + ةلغزألا هذه لالخ ناوضقلا نف كلمو

 ةروص نم هجرخأ اميف هسفت نازتالا ليبس
 مهروصل اوسمتلا هباحصأ نكلو 6 هرظانمو

 نع ديزي ريبعتلا ةوالحو ليصفتلا نم اعون

 ةروص مهجاتنا نم تيشبو © ليثامتلا بيصنت

 اهتروص توسيشتاح مأ سمحأ ةكلملل

 مع ةحول ) ةقرشم ةرشتتسم ةولح ةماستاب

 ةعدبم ىرخأ ةروصو . ( مؤ لكشث اد

 دهمع ىف نيسدنهملا ريسك تومئسل

 تايطو هيغدص ءالتما نع تربع ؛ توسشت اح

 ةنكمتم ةطيسب طوطخ ىف هرعش ليصافتو هنقذ

 .(و٠ لكش)

 لسرلا صئاصخ نونانفلا روصو

 مهازجب رصم ىلع نودفي اوناك نيح باجألا

 لاموصلا دالب ةئيب اوروصو « مهايادهو

 (ةيمسحلا اهلهأ صئاصخو اهتاناويحو اهارق

 . ةهكف ةحرم حور ىفو فيطل ليصفت ف

000 
 ةلودلا نونفل ةيناثلا ةلحرملا تزاتماو

 نع ديبعتلا ةبغرو ةقرلا نم ديزمب ةثيدحلا
 لياقلا ررحتلا ىلا ليمو ؛ فرتلا رهاظم
 ةيبدقلا ةينفلا ديلاقتلا نم ريسيلا فضختلاو

 ةعيبطلا قشع ىلا هيواسي ليمو « اهلامحأو
 . اهلامجو

 بع كارا هقول ست دو

 دهع ةياهن ىتح ترمتساو « ثلاثلا سستوحت
 نرقلا رخاوأ ىف ثلاثلا بتوحنمأ نوعرفلا

 ل سعر ل



 اهدوهج رامث اهلالخ رصم تنجو .م . ق 4

 اهتلذب ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةبيرحلا
 اهيلع تضافف « ىلوألا ةلحرملا ىف ةيضار

 ىزجو « اهئافلح ايادهو « اهتراجت بساكم
 نم لبق نم هدهشت نكت مل ابي « اهعابتأ
 مالسلا ةايح نم اهل رفوتو ؛ تاريخ

 نومعني اهلهأ بلغأ لعج ام ؛ ةنينامطلاو

 مهلعحو ©« صوقنم ريغ الماك شيعلا دغرب

 . ةئداه

 رصعلا اذع روطت نع ريعب نعلا رخو

 نيبولسأب نولاثملا هباحصأ عفتتاو « هفارطأب

 ىعقا ولا بواسألا فئلاخب ؛ هقرم بذهم ىعقاو

 « ىطسولا ةلودلا نونف هتيحتسا ىذلا داحلا

 نونف هتبحتسا ىذلا طسبملا نزتما ىلامجلا
 3 ةثدحلا ةلودلا نم ىلوألا ةلحرملا

 باسحصأ نيلاثملا ةرهم عاطتساو

 مهليئامت حوطس ىلع اوفضي نأ نيبولسألا
 اوححتنو 4 ةدوصقم ةقرو ةرادتساو ةنوبل

 سوفت 32 لعافتت ىتلا رعاشملا اورهظي نأ ىف

 .مهليثامت هوجو حيمالم ىلع ليثامتلا باحصأ

 نيوحتما قوحرتلا ليتات :4 نيولتطبنالا

 هرصغ ميكحو « ىت هتجوزو « ثلاشلا

 . وباح نب بتوحنمأ
 هقرملا ىعقاولا بولسألا نأالق تحن

 نع ربعو ثلاثلا بتوحنمأ هنوعرفل نيسآر

 نينيعو « ليطتسم هجوب امهيق ةيعقاولا بهذم
 نيتف شو « نيليوط نيبجاحو « نيتيزول

 فئنأو « ةزراب ةيلسص نىنقذو « نيتئلتمم

 « نيدخلا ىتحفص ىف رادحناو « ةميقتسم

 ةخسن حبصي نيسأرلا ىف نوعرفلا هجو داكو
 ةزيمتملا هحمالمب نوتانخأ هدلو هجول ةليصأ

 اذه ىلع غبسأف داع لاثملا نأ الول ؛ ةروهشملا

 امهب دكأ ؛ ةدوصقم ىرخأآ ةغبص هجولا

 سكمف « هيف ةضورفملا ةيلاثملا ةيكلملا رهاظم
 رهظأو « هحمالم ىلع ةرابحلا ةينهذلا ةوقلا

 تالضع دشو « همق ىلع ةعفرتم ةماستنا

 . ةحضاو ةوق ىف ههحو

 . ( هاب لكش مج ةحول )

 نوعرقلل اريغص الاثمت رخآ لاثم تحنو

 ةئيه فو « هتيحس ىلع هيف هروص ؛ هسفن

 ىو ؛ ةيخارتم ةفقو ىو « ةصلاخ ةيعيبط

 تاينث ىذ ليوط بوث ىو « ةعداو ةءالتما

 ىق هندب حوطس ىرجأو « ةثكرزم ةديدع
 نكتشا دج مية ولا ) ةقرتم ةقانةو.ةموع
 : فسألل لاثمتلا اذه سأر عاضو ) 00

  هحمالم تناك فيك ىردن الو

 ةأرما بتوحنمأ ةحوز ىت ةكلملا تناكو

 « ةيغاط ةيذاح تاذ « ةثونألا ةلمتكم

 اهجوز بلق ىف امهب تمكحت ؛ ةيوق ةيصخشو
 ,ةكلاملا هترسأ نم نكت مل اهنأ نم مغرلا ىلع

 , هتالفح ىف هعم اهرهظأو اهيلا نأمطاف

 غ هميسارم ضعب ف هسا عم اهمسا لجسو

 قرشلا كولمب هتاقالع ريرضت ىف اهكرشأو
 + ارو

 دس مسعر



 ( ىرصملا نفلا ) ؟8 ةحول

 ثلاثلا بتوحنما دهع ىف هفرملا ىعقولا بولسألا
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 ليوطلا رمعلا براحتو ةخوخيشلا ةمكح 995 لكش

 ٠ وباح نب بتوحنمأ هجو ىف

 عام كادح



 « نينانفلا نم ددع ىت ةمدخ ىف لمعو

 « هفرملا ىعقاولا بولسألا مهضعب بحتسا

 ةريغص سوؤر ةدع مهجاتنا نم تيفو

 ردقب « اهليمجت اوعاري مل « ةكلملا ليثامتل

 « ةربعم حمالم نع اهيف اوربعي نأ اوعار ام

 عباطو ةذافن ةداراب زاتمنت ةيوق ةيصخشو

 ل مج ةسحول ) . صاخ جازمو صاخ

 (.٠ هم لكش

 ليثامت ةدع نونانفلا كشلوأ تحنو

 هولثم « وباج نب بتوحنمأ مهرصع ميكحل
 دحاو ىق هوروصو « بتاكلا ةئيه ىلع اهيف

 « ماظعلا زراب ليحن هجوب اخيش اهنم
 « هنس ربكل ةحيتت هدسج تايلط تشكنا

 دنع ىأرلا ةبالص نع هحمالم تفشكو

 ةربخ نم ةداع مهل رفاوتي اسمعو « خويشلا

 لس م ةحول ) . ةليوط براحتو ةكنحو

 . ( هك لكش

 بولسألا نورا نولاشم مدختساو

 ةثالثلا كئلوأ ةمدخ ف قمنملا ىلامجلا

 هتحوز عم ثلاثلا بتوحنمأل اوتحنف « رابكلا

 ىلا اهيف ههجو ةلاطتسا اولوح « ليثامت ةدع

 وه هنلثم ةعومحم اهرهشأو « ةرادتسا

 عافتراو اهيف هعافترا غلبو « هتانبو هتحوزو
 كلذك مهجاتنا نم ىقبو « ارتم ١٠ وحن ةكلملا

 ىف ةكلملل اهوتحن « ىن ةكلملا هجو نم ةعطق

 ارحسو ةوالح اهيتفش ىف اوغرفأو « اهبابش

 لكش - مب ةحول) ديزم نم امهدعب ام
 « وباج نبال اقينأ الاثمت اوتحنو 4( ١

 هجوب ©« باش بتاك ةئيه ىلع ةرملا هذه هلثم

 ءالتما نع هدسج تايط تلهرت + ءىلتمم

 ىلع ههجوب لامو « ةدهنر ةايحو ةحصو

 . قيمع ريكفت ىف اقرغتسم هتيدرب
 حور ىلامجلا بولسألا باحصأ عبشأو

 « مهرصع ءايرثأ ةيقب اهبحتسا ىتلا فرتلا

 «هيف اوشاع ىذلا ميعنلا عهليثامت ىف اومسجو

 اهليصافت اوتحنو « ةمعان اههوجو اورهظأف

 + ةنغب ةيغ اهتاسحأ اورهظأو «ةلمعم ةقيقز

 ديلقتب اونتعاو « ةيرط ةقينأ اهطوطخ اورجأو
 اهسبالم تاينث ليثمتو ؛ ةلجرملا اهروعش

 ةحول ) . اهتنيزو اهيلح ليصافتو « ةفاهفهلا
 ( ٠١١ لكش مب

 بيرق وحن ىلع ريوصتلا بهاذم تراسو
 « ةلحرملا سفت ىف تحنلا بيلاسأ كلاسم نم

 ةحول « ةفرتملا ةيعقاولا اهجذامن نم تيتو

 هتجوزو ثلاثلا بتوحنمأل ةشوقنم ةريغص

 بدآملا رظانمب مهرباقم ناردج تألمف « ىت
 برسطلاو « بارشلاو صقرلاو « لفاحملاو

 :رغازملاو روهزلا ريوصت تدازو . بيرطتلاو

 ديصو « ةقلطلا ةعيبطلا تالاحم تروصو

 ةليطلا لديشلا كيررتسو عوملا هيمو ولا
 ريوصت ى تررحتو « ةهرافلا تابرعلاو
 اهروصع ىف تررحت امم رثكأ ةعباتلا اهلاكشأ

 عابنألا ريوصت نم تدازو « ةيضاملا

 نم مهماسجأ عابرأ ةثالث نم تاصقارلاو

 ريوصت تدازو « ... فلخلا نمو « مامألا

 نيحو ىراوحلا تاتفل ىف ةقفادلا ةيويحلا

 وه اميف تاعومجملا ضعب تروصو « ىنثتلا

 . روظنملا دعاوق ىلا برقأ

 دس سل,



 «( ىرمصملا نفثا ) ؟ا/ ةح

 2, ناتعيدب ناتفشو ىرمخ هجو ٠١ لكش

 ٠ اهبابش ىف (؟) ىت ةكلملل

 ءىلتمم دسجو ةمعات ةفقو ٠١٠١ لكش

 رص 6 ب دع



 ( ىرصملا نفلا ) ©1/ ةحول عبات

 ةلسلس طوطخو ءارثو ةقانأ 1 ٠١

 ىف سمعر ريزولا ةريقم

 ةطاسبو ةءارب نم ولختال ةءانثتنا ١ +٠١

 ٠ ةصقارلا ىرع نم مغرلا ىلع

 تا ك1 د



 ىدبأ اهتدوعت « ةلسرم ةيذع طوطخ ىف هلك

 ىتح « هوشقنو هوروص ام لك ىف نيروصملا

 « اهسفق تازانحلا روص امل اوعضخأ
 ! نيعيشملاو تابدانلا روصو

 ىه اهلييسس مضر را سرادم تدجوو

 نع ريبعتلل ةلحرملا هذه لئاوأ ذنم ىرخألا

 « اهباذعو ةرخآلا ميعن ف اهباحصأ تادقتعم

 «اهنيطايشو اهبابرأو « اهتابقعو اهتاقرطو

 كولملا نفد تارحح نذاردج ىلع اهتمسرف

 اهطوطخ تروح مث ةطسبم ةيطيطخت ةقيرطي

 تاذ ةلماكلا روصعلا ةنئيه ىلا ائيشف اتيش

 ةنيللا ةريدتسملا طوطخلا

 الا

 ةاودلا نونفل ةثلااثلا ةلحرملا تأدبو

 عبارلا نرقلا نم ىناثلا عبرلا ةيادبب ةتيدحلا

 « اهعيمج اهلحارم رهشأ تناكو « م . ق رشع

 ترثأتو « نوتانخأ دهع تلغش ةلحرم ىهو

 تغبص ةحرص ةوعدب اهلالخ نفلا سرادم

 اذه دهع ىف نيدلا بهاذمو ركفلا بهاذم

 عقاولا ريوصت ىلا ةوعد تناكو « نوعرفلا

 ةعيبطلا روص نع ريبعتلا ىلاو ؛ وه امك

 سرادم تلبقتو . ةيهان :ه ةطاسب ىف اهلاوحأو

 0 دادعتسا اهدنع ناكو « ةوعدلا هذه نملا

 نم عرف لك ريخت مث « ةقباسلا اهتاحرم ذنم
 صاخلا هليسس ريوصتلاو تحنلا عورف

 , هع ريعتلا

 دهعلا ةوعد تحتلا سرادم ترسفف

 لماكلا ررحتلا ىلا ةوعد اهنأ ىلع « ديدحلا

 تدارأو « ةميدقلا بيلاسألاو عاض وألا نم

 ليثمتب ديدجلا ررحتلا اذه نع مجرتت نأ

 نود « ةيويندلا مهتاتيه ىلع صاخشألا

 . ةفوشكنم ةيلاثم نودو « دوصقم ليمحت

 : نيتلحرمب اهررحت ىف ترمو
 ناك امدنع ةبيط ةئيدم ىف اهب تأدب ةلحرم

 اميقم لازي ال ( نوتانخأ ) عبارلا بتوحتمأ

 ةراضملا مم م

 الخ اهيف
 4 عافدنالاو ةالاغملاب اهنيونف كفل ةلحرم

 ىهو « همكح نم ىلوألا ةرتفلا ل

 ةديدج ةوعد لك نونف نأك كلذ ىف اهنأش

 تحنلا ةسردم تأدبو . اهمايأ لماوآ ىف

 تتحنف ©« هسفت نوعرفلاب كاذ نيح ررحتللا

 ترهظأو « ةفرسم ةيمسج بويعب هليثامت
 « ةلهرتم ةليوط هتقذو « اليطتسم ههجو

 هنطبو « ةليحن هتبقرو « نيتظيلغ هيتهفشو
 . نيتظلغ هيدخفو : ةخفتنم

 ترهظ مل

 نآ كدعد ةنرامعلا ةئيدم ُْى ررحتملا ديدحلا

 تحنلا ةسردمل ةناثلا ةلحرملا

 ةلحرم تناكو « اهيلا هطالس نوتانخأ لقتتا

 « ةديدحلا ةوعدلا عاضوأ اهيف ترقتسا

 تحلف « اهتسح ن ًادهو اهضارغأ ترقتساو

 ةئيه ىلع هترسأو نوعرفلا ليثاست نولاثلا

 بويعلا نع اهيف و + ةلويقم ءاوتنست

 . ةبيط ىف اهل ترهظ دق تناك ىتلا ةرفنملا
 هوحولا يي اعلاب امامتها اومتهاو

 هذه راثآ تاحتو « اهباحصأ سيساحأو

 نوتانخأ هجو ىف تلحت ام رثكأ ةساردلا

 لك رمظف « ىتيترفن ةليمجلا هتجوز هجوو

 د



 ( ىرصم ا نغلا ) ؟8 ةح

 نوتانخا سأر ىف ةمسجم ةعادولا - ٠١5 لكش عيدب سأر ىف دورشو ريكفت - ٠١5 لكش
 ( صجلا نم ) فوسليفلا (4) ىتيترفن ةكلملل

 ةنرامعلا نم قطان ىعيبط هجو ٠١1 لكش
 ( صجلا نم عانق)

 مج وو تعب



 ( ىبرصملا نفلا ) م4 ةحول

 ملمس ريمألل ردان ىطيطخت ىشقن ل .١ لكش
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 (©) نوتانخأ هيشأل بارشلا بصي عراك

 ( ناقيشعلا ناجوزأا )

 ناسلجي ىتيترفنو نوتانخأ 0 65 لكش

 روصملا ددرتي ملو ناتك اشتم امهادي ونيقصالتم

 ىفتكاف“ ىبناجلا ريوصتلا قدص ىعارب نأ ىف

 ةرهاظلا ةطيسبلا ةيجراخلا طوطخلا ريوصتب

 ٠ اهمسج ةيقب نود اهيقاسسو ةكلملا هجو نم

 سم اذ د



 فسلفتم رهظمو 04 ةعادوو ةيناحور ف امهنم

 مم ةحول) 5 ةيحتسم - ةيكلم ةقرو 4 ملا

 5 ) 1< لكشو +1١ لكش

 كاذ نيح ةنرامعلا ىلاثم نم رهتشاو

 ' ظفتحاو ؛ سسمتوحتو ىتواو كاب مهو ؛ ةثالث

 ليئامتلا نم ةعومجمب هراد ىف ريخألا اذه

 امهجوزو ىتيترفت ةكلملل ليثامتلا سوؤرو

 متي مل اهضعبو عنصلا لماك اهضعب « اهتانبو
 ةوالحو ةقر لقت ال اهلمحم ىف اهنكلو « هعنص

 ىذلا ىفصنلا ىتيترفن لاشت نع اناقتاو

 قافآ هترهش تقبطو نيلرب فحتم هب ظفتحا

 عنصو ) ١ لكش ) ثيدحلا رصعلا

 ءازجأ نم سؤؤرلا هذه ضعب سمتوحت
 هبشت قيشاعتب اهيف اهناجيت تبثو « ةفلتخم

 ةيصجح ةعنقأ ةرامعلا نف نم تفلختو

 اهتيعقاو طرق نم قطنت داكت « ءاسنو لاجرل

 ودبي اميق نونانفلا ناكو . اهريبعت قدصو

 ليثامت هوجو نم هنوتحني ال جذامن اهتوذختي
 ( ٠١١5 لكش س مم ةحول ) . اهباحصأ

 ق شقنلاو ريوصتلا سرادم تراسو
 اهيلع ىرج ىتلا اهسمت ديلاقتلا ىلع ةنرامعلا

 بحرأ اهتالاجم تناكو . اهدهع ىف تحنلا نف
 « ةكرحلا نع ريبعتلا ىف « تحنلا تالاحم نم

 ةعيبطلا رهاظم عم ىرحلاو ؛ عقاولا ريوصتو

 . ترج ثيح اهتانثاكو

 هسفن نوعرفلاب ريوصتلا سرادم تأدبو

 قيلاغم تحتفف « تحنلا نف هب أدب ام وحن ىلع

 « هعداخمو هسلاجحم ىلا تبرستو « هرصق

 « ٌةيهش ىف لكأب نيح « هتيجس ىلع هثروصو

 حرمي نيحو « هقصالتو هتجوز قصالب نيحو

 ٠١8 لكش - مو ةحول ) هتبرعب اهعم
 ؛ فغش ى هتانب مضي نيحو « ( ٠١5 لكشو

 ديعتي نيحو « ىسأ ف نهادحا بدني نيحو
 نيحو « اياطعلاب دوحي نيحو « صالخا ىف هبر

 نهادحا مضت هتانب تروصو . ايادهلا لبقت
 تروصو . ىرخألا نهادحا بعادنتو ىرخألا

 نيحو « بعتلا نيحو « حرملا نيح هعاسبتأ
 نوعفادتن بناجألا لسرلا تروصو « ةلورهلا

 فى اهلك اهروص ثترهظأو . ادحسو اًددج هيلإ

 ةطاسو « ةطيشن ةكرحو ةقلطم ةنورم

 . صلاخ ىدرف جازمو « ةيحتسم

 ةعيبطلا روص ةنرامعلا رظانم تدازو

 اهرصع حور نم اديزم اهيلع تفضأو « ةيحلا

 « ةسساب ةقلط اهتروصف . اهرصع ةيرحو

 تعصرو . ةحهبلاو ناولألاو ةكرحلاب جومت

 ناردجو اهتايضرأو روصقلاناردح اهروصب
 . ءاوس دح ىلع راقملا

 براجت كاذ نيح ريوصتلا نف سرامو

 رظانملا ةدحو رامظا ف عسوتلل ةديدج

 براصحت ىهو « ناكملا ةدحو لالغتساو

 تاحاسملا ىلع ةميدقلا اهقباوس ترصتقا
 لاعخغ“ةلاو ةريغصلا تادحولاو ةقيضلا

 جرخأو « اهيف ةنرامعلا نف عسوتف « ةعباتلا

 هشرع ىلع نوعرفلا ةروص هيف لعج ارظنم
 ثالث نم رظنملا تادرفم اهيلا تهجتا ةلبق

 نوعرفلا نيب تعمج ىرخأ ةروصو تاهج

 اضعب مهضعب هجاو ةصاخ ةيدآم ىف هترسأو

 سس عيب اب سس



 ( ىرصملا نفلا ) ٠٠ ةحول : :

 مس وني جاه سس



 رمح يرصملا ٍنفلا ) 4١ ةحول

 نوعرفلا نامتح لبقتست هزياأ *١١  لكش

 بابرألا ةحامس ىقو باحرت ىف

 نم قوشمم مسجو حوبص هجو 65 لكش

 نومآ خنع توت تيب

 مسا طار سس



 رظانم ةدع اهبف طبر اروص جرخأو 4 هيف
 .ةدحاو ةفلتؤم ةدحو اهتاعج ةرهاظ طباورب

 ةلالث ىلع ادحاو ارظنم اهيف رشن ةروصو
 ةدحو نع ريع + ةدحاو ةرعم نق :ناردح
 . هيف تروصو هتلغش ىذلا ناكملا

 ١سوء ماع ىلاوح نوتانخأ دهع ىمتتاو

 نم اهلاجرب نفلا ةسردم تداعف « م.ق

 نأ عطتست مل اهنكلو « ةبيط ىلا ةنرامعلا
 ةعفد ةينفلا ةنرامعلا دعاوق نع ىلختت

 ءافلخ دوهع ىف اهسرامت ترمتساو « ةدحاو

 « ىآو « نومأ خنع توت « نييرقألا نوتانخأ

 . اضيأ بحم روح دهع ضعبو

 ءالؤه نوتانخأ ءافلخ شوقن نم ىقبتو

 هيخأل « ةريغص تاحول ةدع + نيرشابملا
 ةحول لك تفشكو « هتجوزو عراك خنمس
 م ةئرامعلا نف صئاسصخ مظعم نع اهنم

 تايآو « ةعيبطلا قشع تابآ نع تمجرتف
 « ةلسرملا طوطخلاب تذخأو « ذيذللا معنتلا

 نوكيام قدصأ نع تريعو . ةيهانتملا ةقرااو

 ءرملا نيب فطاعتلاو باحتلاو دولا رعاشم نم

 .(١١1؟-- 1١١١ -- ؛٠ ةحول ) . هتجوزو
 ارظنم نومأ خنع تون نانف شفتو

 ممطم مخف قودنص بناج ىلع اريغص
 ديصي هيف هئوعرف روص « جاعلاو سونألاب

 حورب ديسمملا تاظحا لجسف . عابسلا

 ةظقيلاو بقرتلاب ةشايج اهجرخأو « ةنرامعلا

 ىلع ديصلا ةئيب روصو « عافدنالاو فنعلاو

 جومي « جرمو جره ىف عابسلا روصو « اهلاح
 ءاضفلا ىف اهضعب ىولتيو ؛« ضعب ىف اهضعب

 « ماهسلا ةرثكو ملألا ةوسق نم زفقي وهو

 نأ اهضعب لواحيو ؛ اعيرص اهضعب رخبو
 . هينفع ىذلا توملا نم هسفنب تلفني

 تبثآو « ةريصق ريغ ةرتف ةنرامعلا ةنس ىلع

 خنع توت ليثامت ىف ةمعانلا ةقيقرلا اهحور

 سوؤرو « ريبكلا ىبهذلا هعانق ىفو « نومأ

 نم هتربقم ق هيلع رثع اميفو « هتيبآوت

 هتجوزو وه هئتتلتثم ةقطان ةريغص ليثامت

 بايرألا نم اددع تلثمو « كلاملا هتيب ءاسنو

 (١١؛--١1# لكش - ؛١ ةحول) . تابرلاو

 اهتلحرم ةثيدحلا ةلودلا نونف تأدب دقلو

 ةعساتلا ةرسألا رصع لئاوأ ذنم « ةعبارلا

 ( م.ق رشع عبارلا نرقلا ةياهن ذنم ىأ ) ةرشع

 ةسماعرلا رصع ةباهن ىتح اهب تدتماو

 ىلا اهقيرط اهلالخ نفلا سرادم تداعتساو

 ؛« نوتانخأ دهع تقبس ىتلا ةينفلا بيلاسألا

 ةوارطو ةقانأ نم هيلع تراس ام اهنع تذخأاف

 حوطسو شقنلاو مسرلا طوطخ ىف ليصفتو

 نيبو هلك كلذ نيب تعمج مث « لييامتلا

 ةأرجلا ثيح نم ةنرامعلا نف نم هتبحتسا ام
 .رعاشملاريوصت ىف ةأرحلاو ةكرحلا ريوصت ف

 ةلحرملا هذه ىف تحنلا ريكاوب ترهظو

 هلثم « بحم روحل لاثمت : نيلاثمت ىف ةعبارلا

 ةنيل ةسلج ىف هروصو « بتاكلا ةئيه ىلع
 ةءانحتا هبشت ةفيفخ ةءانحناو « ةيصتنم ريغ

 تقولا ىف هرهظأ هنكلو -- وباح نبا ميكحلا

 ةنرامعلا ةقرب هتطبر ةملاح ةحمس حمالمب هسفن

 تس وو تس



 ( ىرصملا نفلا ) 15 ةحول

 ( ةسماعرلا رصع نم ) توم ةدويعملل ةعورلا دودح غلب هجو ١١١5 لكش

 تعب ايو احم



 دمع لبق ةنعارفلا ليثامت تزيم ىنلا

 ةنرامعلا

 نوعرفلل رمرم ا نم ريبك رخآ لاثمتو

 ءازجأ ةدع نم لاثملا ةعلص م لوألا ىتيس

 رمرملا عطق ةيوعصل ودبي اميف ةحيتن « ةلصفنم

 ىرج امل اديلقت وأ « ةريبك ةمخض ماجحأب

 ليئااسم انميستلا ةعانص نم ةنرامعلا ونانف هيلع

 ف لاثملا رهظأو . ةددعتم ءازجأ نم ةريغصلا

 ههاحتا ةماقئتساو هن وعرف ةدجو حمالم

 ةيكلملا ةيلاثلا لك هدج ميساقتو هئاصتتاو

 ةنرامعلا دهع لق ةنعارعلا ليثامت ثزيم ىتلا

 «ةسماعرلا دوهع كلذ دعب تيقاعتو
 دهع ف اهطاشن 2 تحنلا سرادم تسرامو

 نبب نكي مل دوعرف وهو م ىناثلا سيسمر

 ليثامتلاب افغلق هقاف نم مهعسج ةنعارفلا
  5هع ١ ذم .٠ 3

 ليثامت هل تجرخأف 00 اهترثكو

 طقوس اتم: اهتم دانا ةوعكلا قوش

 ةيحأص رهظأ دوسألا تينارحلا نم مجحلا

 ةلين حمالمو ٠ ءىثلا صضعب ىنقأ فئأب

 نالاثمتو « ةدوصقم ةفيفخ ةمسو ةيماستم

 ىلع فحزت رييعضص مجيح ف هارهظأ نارخآ

 ىلإ نابرقلا مدهقي وهو عضاون ف ضرألا
 ماقأ ةلئاه ةمخض ىرخأ ةريثك ليئامتو « هبر

 كنركلاو مويسمرلا دياعم 2 اهضعدب نونانفلا

 اونحنو « رمل داصو فنمو رصقألاو

 ةمجاو ىف ىعيبطلا رخصلا ىف رخآلا اهضعب

 ةيوتلاب ليثس ىبأ دبعم
 1 كون تح 4 ف قانقلا كم
 هك صعب ثحن ف نونانغلا غلبو

 حاجحنلا نم الوبقم اعليم ةريبكلا ليثامتلا

 ىزاوكا: مهنكتو # ىرييغتلا تاينلاو فلا
 اتيافع وار عايسور راها قالا هع
 00 قيقحتو اهتببهو اهتكه لالحو ةطر هما

 طسولا نيبو اهني ماع تتيالاو قاستالا

 اوخوتإ نأ نود ؛ ةيف اه وماقأ ىذلا ىر اعلا

 لماكلا ىدالخالا

 هيف هتليه 0
 انريدقت ناك ؛ رمأ نم نكي امهم هنأ ىلع

 ةداشالا ىلع رصتق نإ ىغبني ال ليثامتلا هذهل
 دقرطو اهنم ةيلاغلا سس ةمالسو اهتماخضب

 اهيحاص حمام لمت

 كلذك دتسب نأ ىغش امناو ؛ بسحف اهتحن

 اهرصع لهأ اهاذب ىتلا ةرايحلا دوهحلا ىلا

 نم اهلقتو « ةمخضلا ةيلصلا اهلتك عطق ف

 ايضرع عضاوم ىف اهتيثتو ؛ اهرجاحم

 ان رصع اهتنوعص 0 دوهح ىهو غ ةميدقلا

 لقت ى ةعساولا تايناكمالا وذ رضاحلا

 تالا رسمه دامت نم ىداع ناتي

 نم ؛ ارتم وليك نيعبرأ | ماو

 ليث

 رصع ةيادب ىف دارفألا ليثابت نامأو
 بنمتتلا

 دواعف « ةنرامعلا 1يع لبق تحنلا بيلاسأل

 « ةئلتمم ةضغ اهيف ماسجألا ليثمت نولاثملا
 4 ةفرتم ةمعأت اهباحصأ تائيه اورهظأو

 2 عون ماع نم عون ةسماعرلا نم عونو ةذر 2

 اوفرسآو 2 اهتانثتو هبات تايط لشمت ودازو

 اهيف اوبحتساو 34 ةوارطو ةوالح اههوجو

 .حوطسلاو اياوزلا ةرادتساو طوطخلا ةنويل

 جماح



 اهب ةنعارفلا تلثم ةديدج اعاضوأ ةسماعرلا

 : مهئادعأ ىلع مهراصتتا ةعاسو مهرسأ

 « مهئامسأ نع ريبعتلا ف زمرلا تمدختساو

 ةكئاشتم ةمخض ةعومجم اهلاجر دحأ تحنف

 ييسر نوفل ىرتملا يالا وعام قوع
 ةيفيلغوريه زومرب « وسسمعر » وهو ىناثلا

 .هسفن كلملا اهيف روصي نأ نود « ةريبك

 هب ربع ىذلا سمشلا سوق نيب اهيف عمجو

 نع هب ربع عيضر لفط ةئيهو « عر ةملك نع
 ميدق سدقم ىديعص تابن ةئيهو « سم ةبلك
 . وس ةملك نع هب ربع

 اعاسضوأ اهسفت سرادملا تثدحتساو

 نيح اهيف مهتلثم « دارفألا ليثامتل ىرخأ
 ليثامت نم ىحولا نوقلتي مهنأ نومهوتي

 «مهبابرأ ىلا مهروذن نومدقي نيحو « مهبايرأ

 . نيعكارو نيسلاجو نيفقاو

 اهطاشن شقنلاو ريوصتلا سرادمل رفوتو
 1 تعقلاو « ةعبارلا اهتلحرم ىف عساول

 اهتاحول تاحاسم ىف تعستاف « ةريثك تالاجي

 تاعومجملا ةذحو راهظا ىو « ةروصمل

 امك « ناكملا ةدحو لالغتسا ىو ؛ ةشوقنل

 ربلا ىف لاتقلا رظانم ريوصن ىف تعسن

 تعستاو « ديصلا رظانم ريوصت ىو « رحبلاو
 .ناويحلاوناسنالا طاشن تالاحم ريوصت ىق

 هذه ى اهجذامن نم هب دهشتسي ام ريخو

 مويسمرلا دبعم رظانم ىه « اهلك تالاحملا

 باح ديعم نظاتمو. :قناثلا ,نييسمر دهع نم

 دياعم رظانمضعبو « ثلاثلا سيسمر دهع نم
 . امهيسفت نيدهعلا ف كن ركلاو رصقألا

 ددايدملا همت ىرحلا نان ةلغمو
 « عافترالا ةميظع عاسنالا ةميظع اناردج

 « دونحلا تاميخم اهيلع نونانفلا روص

 لحارم اهيف اوروصو « شويجلا تاكرحتو
 مادقاو « تابرعلا مداسصتو « رفلاو ركلا

 فويسلاب لاتقلا اوروصو « اهوبكو لويخلا

 اوروصو ؛« لا بنلاب قشارتلاو « بارحلاو

 قلستو امهياع موجهلاو نوصحلا قيوطت

 بلاكت اوروصو « اهلفاسأ بقتو اهناردج

 « ىلتقلا مكارت اوروصو « هاعسم لشفو ودعلا

 كلذ اورهظي نأ اولواحو « ىرسألا قوسو

 « ضعبب اهضعب جوني ةدحاو ةدحو ىف هلك

 .اهنيب قرفت فونص وأ « اهدحت طوطخ نود

 ليصافتلا نم اديزم برحلا ونانف روصو

 ريوصت ف انايحأ اوغلابف « مهتاحول ضعب ىف
 هئاجرو ؛ هعرجو هاسأو « ةعلهو ودعلا رعذ

 اوروصو « هلاشتماو هعوصضخو « هلاهتاو

 ةوسقو توملا تاركس نوناعب ءادعألا اياحض

 دعب ةكرعملا ةحاس اوروصو « راضتحالا

 اهلهأ برحلا ,تشتجا « اشحوم ارفق اهولخ

 ءاوس اهرحش تثتجا امك ضرألا قوف نم
 :ةءاوس

 ىلا مهحافكب نويرصملا لقتتا امدنعو
 «ثلاثلا سيسمر دهع لالخ « رحبلا ىف لاتقلا

 « هلايخ وأ هصخشب مهعم كلملا روصم لقتتا

 مادص وباح ديعم ناردج ىلع روصو داع مث

 قرغ روصو « اهضعب بالقتاو بكارملا

 سا



 هلك كلذ رهظأو « رصتتملا ةميزعو « بولغملا

 . ةقفاد ةحضاو ةيويح ىف

 سفن كاَذ نيح رحبلا ديص رظانم تلغشو
 هدوم ا وع هوجو او ةعساولا :تاكطتملا

 سيسمر هنوعرفل اضيآ نيرشعلا ةرسألا نانف

 دل عم ناردج نم عساو رادج ىلع ثلاثلا

 ناريثلا ديصي نوعرفلا روص نيح « وباح

 هسامح ريوصت ىف ةياغلا غلبو « ةيشحولا
 ىف همامأ ناريثلا ودع ريوصتو « ديصلا لالخ

 رهاظم روص مث « قيض لغد ايانح نيب نونج
 هتمدأ نأ دعب مخض روث هجو ىف ضمملا ملألا

 ريوصت ىف حجنو © بارحلا هتحرجو ماهسلا
 ترهظأو « هيلع اهلالط تقلأ ىتلا هتاتانب لغدلا

 ناريشلا طغسض تحت تليامتو « هقمع

 . هيف ةبراهلا

 طاشن نوروصملا لحس ام وحن ىلعو

 ىف اوفرسأ « ديصلاو برحلا ىف مهكولم

 « مهبابرأ نم مهبرقو مهاوقت رهاظم ليجست
 كنركلا دعب دحاو رادج ىلع اولحسف

 لوألا ىتيس نوعرفلل اعضو نيرشعو نينثا

 ماقهو هحبسو هوعدبو هبر ىيحب وهو

 نوروصملا هدوعت ملام كلذو « هيلا نيبارقلا

 . ردانلا ليلقلا ريغ ىف لبق نم

 ريوصتلاو شقنلا بيلاسأ تلغشو

 رابكو ءارمألاو ةنعارفلا رياقم ىف اهتالاحم

 ةيلاع ةورذ تغلبو ؛ رصقألا ةقطنم ىف دارفألا

 شقنلا ةموعنو « هتقرو ريوصتلا لامج نم

 ةقدو « ريبعتلاو نيولتلا ةيويحو « هتواققو

 اهلهأ ةايح نم هتروص اميف ليصافتلا
 . ةرخآلاو ايندلا ىف

 لويم نع ةسماعرلا ةرامع تربعو

 ىقب ام ريخو . اهرصع ىف ةعورلاو ةماخنفلا

 « سوديأ ىف لوألا ىتيس دبعم وه اهنم

 « ةبيظ ترغ ىف ىناشثلا سيسمر دبعمو

 دبعمو « ةبونلا روخص ىف ةتوحنملا هدباعمو

 درفتاو . ةبيط برغ ىف هرصقو ثلاثلا سيسمر

 لك درفتاو « هتازيمب دباعملا هذه نم ديعم لك
 هباحصأ توريج ىلع هب لد امب كلذك اهنم

 نأ ريغ . هذيفنت نيحو هتاعورشم ميمصت نيح

 ىحاون ىلع ةلالد ةسماعرلا تآشنم رثكأ

 ريبكلا نيطاسألا وهب وه « اهرصع ىف زاجعالا
 . كنركلا ىف

 لبق اذه نيطاسألا وهب عورشم أدبو
 هاون 0 ةتكافت وأ نانوقرت' ىنابقلا نيسكو

 امبرو « لوألا سيسمر هدجو « لوألا ىتيس
 نوسدنهملا همثأ مث « اضيأ بحم روح هفلس

 لامجلاو لالحلا هيف اوعمجو : هدهع ف

 هولعجو « دحاو قايس ىف ةطرفملا ةماخضلاو

 . ميدقلا ملاعلا ىف هعون نم وهب مخضأ

 وهب اوططخ نيذلا نوسدنمملا دارأ

 « اعساو ارمم هطسو ىف اوكرتن نأ نيطاسألا

 سرا تامل ندا اولا طوع
 ف ازديق < فدا لالخو قرنا دعنا ف

 ليمس قو طسوألا رمملا اذه راهظا ليبس

 ةيرحح نيطاسأ نم نيلئاه نيفص « هديدحت

 نوطسأ لك عافترا زواحتب « ةقهاش ةمخض

 هك نك



 ( ىرصملا نفلا ) ؟* ةحول

 كح

 ميظعلا نيطاسألا وهب - ١١5 لكش

 كنركلا ىف

»- 

 نيطاسأ دحأ فراخ زل ليصفت 197 لكش

 ٠ كنركلا

 مس ما دس



 نم رثكأ هرطق غلبيو « أرتم نيرشع اهئم

 0 ة

 سانلا نم تارشع فوقول عستنإ هنأ « ها

 ! هقوف

 ( 1١١ لكش - م ةحول)

 نيبكلا طسوألا رمملا حبصأ اذكهو

 امهتحاسم غلبت « 0 ىلا فبل متن
 داش م < عبرم رثم فالآ ةسمخ نم رثكأ

 نم تارشع نيحانحلا نم لك ىف نوسدنهملا

 اهنأك اهعومحم ىف تدب ةعفترملا نيطاسألا

 اولككشو « ةصارتم ةقساب ةمخض تاتابن

 ةفاحضتملا ئدربلا مامكأ ةئيه ىلع اهناجيت

 نع اهناقيس عافترا اوللق مهنكلو « ةلوفقملا

 ةبغر + طسوألا ريملا نيطاسأ قوس عافترا

 اهنيبو اهنيب امب حسمت اهولعجي نأ ىف مهنم
 رونلا دقانم ىلا اليبس « عافترالا قراوق نم

 تاحطسملا عونت ىلا اليبسو « ءاوهلاو

 لفاسسأ ىلع غابصألاو ناولألا اوعزو

 فراخزلا اوعزوو « اهناحيتو نيطاسألا
 باتعألاو فوقسلا ىلع ةنولملا شوقنلاو

 لامجلا عباطو ةجهبلا حور نم

 لكش 1١7 (

 م ةحول)

 ةرخأتملا روصعلا ف

 نفلا تامزع ةسماعرأا رصع دعب تخارت'

 ابنناح تكلهتسا نأ دعب « نييرصملا نينانملاو

 2 ةيويحلاو ةيداملا اهلئاسو نم مخاض

 مئازع اهلبق تواهت نأ دعبو 6 ريخألا اهرصع ---

 دالسبلا تايداصتقا تسب رطضاو 5 ةنعارفلا

 نماثلا ثرقلا رخاوأ ذنم ةيسايسلا اهلاوحأو

 نأ ظحلا نسحل ثدح نكلو . م . ق رقع

 ىلع عساولا ةهئاطلس ءاقو « ةيلاطمو ىرصملا

 بلاطم مدخن نملا رمتساف : ةكولمو هلهأ

 : نيهاجتا ريغ ىف هباحصأ زيمتي ملو . عدتبم
 امنوتمو تيباوتلا موسرب امهدحأ ف اوقترا
 ةعقأف ءارقص ناولأب اهوروصو اهفراخزو

 ليثامت امهيناث ىف اولكك شو « ةعئار ةتياث

 راجحأو نداعتب اهوعصر « زئوربلا نم ةريعص

 مهبابرأ روص اهحوطس ىلع اوشقتو ةميرك

 : مهتدابع رظانمو

 « نالاثمت ةيندعملا مهليثامت لضفأ نم ىقبو

 نونانفلا اهلثم « اماموراك ىعدت ةكلمل لاثمت

 سأر ىلع ةدوت ىف وطخت تناك ول امك هيف
 وأ « اهبر ىل ند بكوم

 )| نيتدودمملا اهيديب لصالصلا هلالخ زهت

 ١/ انابرق هيف مدقت ى

 ى

 نع اههجو تامسو هيف اهترظنب ربعو . مامألا

 . نيريبك هابتتاو ةظقب

 ةديسل رسخآ ريغص ىندعم لاثمت مث

 ةاقفلا مضر ( ةيفاكاا) ةيونلا قت
 وهنا مودم نا سرت هن داع
 هجو ىف ةثونألا ةوالح زربأو « ةريثك ةينيد

 باباي و دج



 طالبلا بيب 2 1
 وراح ١١9 لكش ١ بيطلا ١

 لكش

 ريعألل ىعيبط

 عيطاقت -

 ىلاو تاحم

 ةجوو ةب

 ( ىرصملا نفلا ) ؛5 ةحول



 بسانت ىف اهدسج ءالتما نع ربعو ؛ هتثيحاص

 . عيدي

 د

 هروصع رخاوأ ىف ىرصملا نفلا دهشو

 نع اهب ربع « اثالث ثعب تارتف « ةبيدقلا

 تادبو . ةددجتملا ةنماكلا ةليصألا هتيويح

 ةرسألا رصع لالخ تارتفلا هذ به ىلوأ

 ه(.م.ق ةكجس د ايإ1) نيرشعلاو ةسماخلا

 ةنهك ةلالس نم ةرسألا هذه ماكح ناكو

 ةرتف ىف رصم مهدادجأ رداغ « نيمدقألا نومآ

 ىسايسسلاو ىنيدلا بارطضالا تارتف نم

 ةلود مهمسأب اوسسأو « ىداولا بونج ىلا

 ءايفوأ اولظو « عبار ١) لالشلا دنع انابن

 « ةميدقلا ةيرصملا مهديلاف ناو مهتعلو مهنيدل

 مهمأ ىلا اوداع مث

 ىلع ىنايسسلا مهحاحت مهعجشو « اهرمأ

 « هتوبك نم ىرصملا نفلا ضاهنا ةلواحم

 مهثارت ىلا مهرصع ىف نوناننلا عرسأف

 « ةميدقلا ةلودلا نف بيلاسأ اودلقو « ميدقلا

 نف بيلاسأو ؛ ىطسولا ةلودلا نف بيلاسأو

 نم اوجرخي نأ اولواحو « ةسماعرلا رصع

 « ديدج بولسأب اهلك بيلاسألا هذه

 ىعقاولا بولسألا مهتنعأ رق ليثامتل اوحتساو

 لالخ اهتنعارفل ةيببطلا ةسردملا هتريخت ىذلا

 امب هيف اولدع نأ دعب « ىطسولا ةلودلا رصع
 . مهرصع بسأني

 هثالث مهتنعارفل هوتحن ام ريخ نم ىقبتو

 ناسأرو « اكاباش نوعرفلل سأر ؛« سوؤر

 سآر لك حمالم تربعو . قرهات نوعرفلل

 اولوتو اهوعجرتساو رصم

 ةيصخشلا تامسلا نع سوؤرلا هذه نم

 ىذلا ىبونلا عباطلاب هتروصو « اهبحاصل

 ةليوطلا اهتماقا لالخ: ةيكلملا هترسآ هتبستكا

 نونانفلا رهظأ اذكهو . عبارلا لالشلا دنع

 نيتثلتمم نيتفشو عستم هجوب اكاباش سأر

 قرهات هحو اورهظأو « سطفأ ضيرع فنأو

 نيتئاتمم نيتفشو ضيرع هجوو ةظيلغ ةبقرب
 . لفلقم رعشو

 ةضهنلاب دارفألا رابك ليثامت تدافتساو

 نيلاثمت ةيبط ةمردم تحرخأو « ةديدحلا

 قى هتلثم + « تاحموتنم » ىلحملا اهمكاحأ

 ليثامت ةياصتتا هيشت ةباصتتا ىف افقاو امهدحأ

 : عقرتملا اهعباط ىف اههسشتو ةميدقلا ةلودلا

 نع اهب تربع ةمراص ةيدحب ههجو تسكو

 « هرصع ىف دئادشل !ا اهب هجاو ىتلا هتميزع

 هنم قبب مل ىذلا « رخآلا هلاثمت ىف هترهظأ مث

 ق 4 هردص نم ءزجو مخضلا هسأر ريغ

 ىعيبط رعشو ةقطان ةحيرص ةيصخش حمالم

 لمج غلاب ناقتا ىف هترهظأو « لسرم معان
 ىرصملا تحتلا تايآ لضفأ نم ةيآ هلاثمت

 1١١8( لكش  :؛: ةحول ) . قالطألا ىلع

 ةعضشب « اهسفن ةسردملا ولاثم تحنو
 لاحر نم لجرل ةيعقاو ليثامت

 هبويعب اهيف هورهظي نأ اوبأي ملو ؛ «اوراح»
 هجوك ءىلتمم هجوب هوروصف « ةيندبلا

 ىبدثك هايدث لهرتي زنتكم مسجو « لعطلا
 ( ١١5 لكش - :؛و ةحول ) ىثنألا

 ىعدي طالبلا

 ىئرخأ ةضهنل ىلوألا ثعبلا ةرتف تدهمو

 ل ا



 «( ىرصملا نفلا ) :ه ةحول

 ةرخاس ةماستياو ةدعجم ةهبجا ١|( لكش

 ( (؟) ةريخألا ةينوعرفلا روصعلا نم )

 ةرستبم ٌةريخأ ةماستنا ١١٠١ لكش

 ( ىواصلا رصعلا نع )

 هشبل



 ىواضلا رصعلا كولم اهتضتحا ةديدج

 ناكو « ( م.ق همه. ةحس) « هؤامظعو

 ريبك بيصنب اونهاس دق رصعلا اذه باحصأ

 ىرونألا رامعتسالا نم دالبلا صيلخت ىف

 ةيرصملا مهتيموش اودابقأو « ضيغبلا

 « ميدقلا ىموقلا مهئارتل اوبصعتو « ةصلاخلا

 6 مهرعاشم مهوكراشو نونائفلا مها راجف

 « ةميدقلا ةينفلا بيلاسألا ءايحا ىف اوطشنو

 ةميدقلا ةلودلا روصع بيلاسأ اميس ال

 هجو ىلع ىطسولا ةلودلا روضعو
 . صوصخلا

 ةلودلا رظانم نوروصملا بحتساو

 ؛ ةديدحلا مهتاحول ىف اهودلقف ةيدقلا

 اوناك امو « اهباحصأ تائيه اهنم اوحوتساو

 « ةنزو سابل نم مهسنأل هنوبحتسي
 عفانملا ديص ريوصت اهنم اوراعتساو

 ايادهلا تالماح بكاوم ريوصتو « جارحألاو

 . اهتالثممو عايضلا ىلثممو

 : نيليبس مهتيحان نم نولاشملا كلسو

 ةلودلا ليثامت بولسأ هيف اودلق اليس

 نيفقاولا اهباحصأ عاضوأو اهسيالمو ةميدقلا

 « باتكلا ةئيه ىلع نيعبرتملاو نيسلاجلاو
 رهاسظم ىف مهكولم ليثامت ىلع اوعلخو
 مهتارظنب مهوروصو « ةميدقلا ةسادقلا

 ملاع نم مهب لفقتتت ىتلا ةقلطملا ةيماستملا

 اليبسو ؛ ديعب لداع ىسدق ملاع ىلا سانلا

 « ىعقاولا بولسألا هيف نولاثملا بحتسا رخآ

 عباط مهليثامت باسكا ىلع هيف اوناعتساو

 اهروعش ليثبت نع ولخت نأب ةيعقاولاو ريثأتلا

 ةراضملا ؟ع - م

 سوّؤرلاب اهياحصأل اوفتكا « ةراعتسملا

 اهعاستاو سوؤرلا قيض اورهظأو « ةقيلحلا.

 اولقصي نأ ىلع اوداتعاو « اهتلاطتساو

 اهوعنص املك الماك القص اههوجو

 .( 1٠١ لكش - «هةحول)

 تاع ادا" قرشا كفل خب ىشرو
 سوؤر ؛ ةصاخ نيلرب فحتمو « ةيبروألا

 فلتخا م ةمئار ةبلص « ةريغص ةيرصم

 ةسداسلا ةرسألا رصع نيب اهتيقوت ىف نوثحابل

 رصعو (م.ق سداسلا ثكرقلا َق 0 نيرشثعلاو

 . ( م.ق عبارلا درقلا ىف ) نيثالثلا ةرسأل

 نيبءام عاستاب سوؤؤرلا هذه حمام تفصتاو

 2 نييحاحلا نس ام بيطقتو 4 ةفشلاو فنأل

 ترهظو « نيعلل ىجراخلا نكرلا ةشمركو

 سوؤرلاو ةيقيرغالا سوؤرلا ةئيه هبشت ةئيهب
 . ةليوط لايجأب اهدمب ترهظ ىتلا ةينامورلا
 سوؤرلا ىنانف نأ ةهباشملا هذه ىنعت الو

 قيرغالا نفب نيرثآتم وأ اقيرغا اوناك ةيرصملا
 مغرلا ىلعو «ءكاذ نيح قيرغالاف 4 ةرورضلاب

 نوفنأب ال اوناك ؛ ىراضحلا مهمدقت نم

 ريثأتلا وأ نييرصملا نينانفلا ميلعتب مايقلا نود
 , ركذي اريثأت مهنونف ىف

 راك باطم نوبلي اورمتساو « مهقيرط

 ليثامتلا تحن ىف ماكحلا ءايرثأو ةنهكلا

 ءالؤه نآكو « ةمخضلا تيباوتلاو ةمخضلا

 « ريدقت لقأ ىلع مهنم ةيبلاغلا وأ « ءالؤهو

 ها



 مهدالب باصأ امب اريثك نوسحي اونوكي مل
 ةسمجاهم ءارسج نم ةريخألا اهروصع ف

 « اميلع مهقييضتو اهل سرفلاو نييروشألا

 دلشأ نم ةيرجحلا مهتيباوت مهل اوتحنف

 « ةلئاه ماححأب اهوعنصو « ةبالص راجحألا

 اوشقنو « ةلماك ةيرشب ةئيه ىلع اهولكشو

 بتك صوصنب ةيجراخلاو ةيلخادلا اهحوطس
 فى هلك كلذ اولعفو « ةرخآلا رظانمو ىتوملا

 لقن اميف هادم نيبت نكمي « ديدش فارسا

 رودلا ىف ) ىرصملا فحتملا ىلا مهتيباوت نم

 اذه عم روصنت نأ بعصيو « ( لوألا

 توباتلا ةعانص مزلتست تناك مك فارسالا

 ربصو تقوو ةقفتو دهج نم اهنم دحاولا

 . ليوط
 ا #

 ةرسألا دوهع نيب ةثلاث ةينف ةضهن تأدبو

 لس ؛+4) نيثالثلا ةرسألاو نيرشعلاو ةنماثلا

 ةضهنلا هذه ق نونانفلا روطو . (م.ق ١

 ى اودهاجو « ةريخألا ةرملل ميدقلا مهئارت

 ليثامت اوتحنو « مهتقاط دهج هب ءاقترالا

 « ريبعتلاو ءادألا ةعئار اهنكلو « ددعلا ةليلق

 ةياوئسمملا تامالع اهعيمج اههوجو وسكت

 اهيلع بلغتو « حافلا راثآو ركفلاو مهلاو

 تام ةحرلا) .اهليطشو داقلا دماج

 اناا

 ةحجانلا اهجذامن نم ىقبو . ( 1١ لكتش
 ناسأرو © رحه » نوعرفلل ىفصن لاثمت

 عطقلا هذه تروصو . « فين تخن » نوعرفلل

 عئاور رخآ ةقداصلا ةيصخشلا اهتائيهب ثالثلا

 ةميدقلا هروصع ىف ىرصملا تحنلا نف

 «نيئالثلاةرسألا رصع ىمتتا امدنعف . ةصلاخلا

 ىلع تدفوو « ةينوعرفلا روصعلا هعم تهتتا

 نونف مث « ةقرغأتمو ةيقيرغا نونف هدعب رصم

 هذه تلواحو « ةينامور هبشو ةينامور

 رصم نونف ىلع ىغطت نأ ةدفاولا نونملا

 حاجن ريغ كلذ ىف حجنت ملف « اهبيلاسأو

 قيرغالا اهباحصأ ىلع ترصتقاو « ليئض

 4 مهعايشأو نامورلا اهباحصأو نيقرغأتملاو

 . ليلق ريغ احاجن مهليب تحجنو

 هبيلاسأ ىلع ىرصملا نفلا ىوطنا مث
 رشو « ةقاطلا دهج اهيلع ظفاحو « ةييدقلا

 حجنف « مهسفنأ نامورلاو قيرغالا نيب اهب

 مكح ىف لظ هنكلو « رخآ انيح لشفو انيح
 نامورلاو قيرغالا ىأر فو « خيراتتا

 ميدقلا ملعلا نونف قرعأ نم « مهسفتأ

 « الاصتا اهرثكأو « ارارمتسا اهرثكأو « ةلاصأ

 اهلقآو « هديلاقتو هبيلاسأ ىلع اصرح اهرثكأو

 هتاعوضوم ى اعونت اهرفوأو « هريغب ارثأت

 . هراثآ نم فلخت امب اهانغأو « هضارغأو

 سس تا



 ىرصملا بدالا (-ح)

 نامرا فلودأ ىنالألا ملاعلا رتقل ادلع

 ريهشلا هلاقم 4 ماع ىف (تهلماع اظمصمص)

 ىذلا لاقملا كلذ « 20 ىبووينمأ ةيدرب نع

 رفس لصأ ىه ةيدربلا هذه نأ هيف تيثأ

 شهد « ناميلس ىبتلا ىلا بوسنملا لاثمألا

 ءاسملعلا ذخأو « ةقيقحلا هذهل هلك ملاعلا

 مايأ ىف ىرصملا بدألا نع نولءاستي
 ملاعلاب رصم ةلص نعو هتميق نعو ( ةنعارفلا

 قى رثأ نم بدألا اذه هكرت امو « مدقلا

 بدأ ف ةصاخبو ؛ ىرخألا يمألا بادآ

 ىف درو اميف ىرخأ ةرابعب وأ « نييناريعلا
 . ةاروتلا

 « بدألا اذه هنك ةفرعم ىلا قوشلا دازو
 ضعب الا تقولا كلذ ىتح ساسنلا ىديأ نيب نكي ملو 2 ىرخألا بادالاب ةقاز اعماق

 فحتملل 50النو دلوع < جدب لصح )١(

 ملو ١8484 ماع ىبوؤينمأ ةيدرب ىلع ىناطيربلا
 بتك امدنع 1١51 ماع ىف الأ اهنع ائيش رشني

 : ةناونع الاقم

 ىلع 22مععوت5 هلك انك طؤإ 0 ممعم-عصصحووا"

 1عونعتا 00 8لعو 8عرمعمامونودعو علتععو 3 18

 7 لع 1.28. طمس هالتقمسم 2ةعتق 2922 5م.

34-6. 

 ماع ىف هيلع قيلعتلا عم لماكلا صنلا رشن مث

 ًاصاخ امامتعا ةيدربلا هذهب متحاو ١96 .٠

 اجنال ىرثالا ملاعلاو نامرأ ىرثالا ملاعلا نم لك

 ةيدريلا هدمه ةميق كردأ نم لوأ نامرا ناكو

 : هلاقم ىف كلذو ناميلس مكح ضعبل ردصمك

 ررظتمع ةهومامءطع ©نعالع لعع 5وصنعطع 5ه]ممحقسق””.

 مل سماتصسعطعع. 0. رءهدقد. ملكعلم ق 17 ةوعموءطققمت

 1924 مز

 مي د

 ىرُهف رمصأ رونكرلل

 « ةيملعلا تالحملا ىف ةقرفتم ثاحبأو تالاقم
 باج ىلا كلذو « بتكلا ضعب ىف لوصفك وأ

 ىذلا ءامنقلا نيرسلا بذا نع نامرآ تاك
 2101 جماع ف ةيناملألا ةغللاب ردص دق ناك

 ةيرصملا صصقلا مهأل ةلماك تامجرت ىوحيو
 اهريغو ىناغألاو ديشانألاو ةمكحلا بتكو

 ءاملع اهمجرت نأ قبسو « ةفورعم تناك ىتلا

 . تقولا كلذ ىتح ةيرثألا ثاحبألا

 مهبجاوي ةيرصملا تاساردلا ءاملع ماقو
 وبارج فامره رشنف « نيئماظلا ًامظ اووريل

 اباتك 15؟4 ماع ىف (تععصعس همهجم»)

 هيف حضويو « ةيرصملا صوصنلا هيف للحي
 زاجملا نيدايم فلتخم ىف ةيرصملا ةغللا هتفلب ام
 اهتتراقمو « ىناعملاو عيدبلاو نايبلاو هيبشتلاو
 ماع ىف ةليلق ماوعأ دعب رهظو « ") اهريغب

 هبتك « ىرصملا بدألا نع ديدج باتك ١50
 دقو © © ريس سكام وهو رخآ ىنالأ ملاع

 سفن ىف ترهظ امك « ةداجالا لك هيف داجأ

 . © نامرا باتكل ةيزيلجنا ةمجرت ماعلا

 ه4. همر طخع اآنطعممتم لعع معوومدعم )١(

 (لعأوتأمم 19231

 طوصسمم هيد, اط©خع طئاةلتنعطعم قددسنح (؟)

 معلم للعم تعووم 05 ءطعصر المرج 10ةصلطكعم نصف 21طخعم

 عممم ةلعممعم فالكدعطعم همموعطع (ةعمدتقم 1924).

 لامر طاووعم, لع طءعوووجنمءطع ةآنعععمسع (؟9)

 قيل

 ه4ةوأ/ 8سم طع  آلطعممتسع هك طع (5)

 ةصعاعما ظووم تدمع (ةمصقمصد)و 7.



 ةسارد ىلع تايماسلا ءاملع لبقأو
 كلت ىف مهثاحبأ ج جئاتت ترهظو + بدألا اذه

 ريدقت اهلكو اضيأ ةرتفلا

 ريشأ نأ ىفكيو ىناربعلا بدألا ىلع هرثأو
 © ىلرتسوأو © ناسسرج ثاحبأ ىلا انه

00 500 

 لمش لب « اهدحو ىبوؤنمأ ةيدرب ىلع ارصاق
 ديسشنلا رثأو ريمازملا باتك ةصاخبو اهريغ

 م ادوهبو

 ةقانهو 2م ددرسادبا 2014 01/1675 "1ع وهلة 5, 2232

04 2926 

 17.08, هور اعرب, 1طع [/ةكةمدع هك ظوومأ (5)

 ظوورمع همه طع 010 1'ءعوؤمهصعمك آمض0هضو 2927

 طوبا طرصسطم 1ععط عطعطعو ةدتحع 1عو دمتنععو (؟)

 ةووونعمسعم لع 18 ا1عغعمستع 5ةماعمستملاع 15*0ةعاو

 1 بعطقةعأر . 2929٠

 مق. 7 هطبمهمر آناع ةوعوعطع لعو 2ءةوتمع تعط عض

 ذم ةطمعم 8ء2اءطاتصععم تاع هعووو نس ءطعم 5

 ظابعط 2929.

 ]ونعصقل ه1 ظووماتقم ةعءطقعم]1هوزتر 2/1, م. 257-60

 * ىرضملا بدألل

 ىلصعو « ماع هجوب اهيلع نوتانخأل ريبكلا
 ” صاخ هجوب ١١4 رومزم .

 رثنو « ىرخأ ثاحبأ كلذ دعب ترهظو
 رثن اضيأ اوماقو « ةديدج تايدرب ءاملعلا

 ىتلا تامجرتلا ضعب ىلع ةريثك تانيسحت

 كلت لضفب انحبصأو « لبق نم مهريغ اهرشن
 نويرصملا هفلخ ام رثكأب نيفراع ثاحبألا

 اصوصن اهيمسن نأ نكمي صوصن نم ءامدقلا

 . ةيدأ

 خيرات نع ةمدقملا هذه نآلا انيفكت

 هنع بنك ام 0 ا بدألاب 0

 ا3ءعمعم#ر '1ظآطغ 1>عجءاممصعمج هك علان عمد 3(

 ةصم 1 طمبواتع ذم فصعاعحت 2وزلمأو ص١ 319

 ب طع وو ه1 0مم كعمعم (قلعم المعطر 1933):

 عم 367 2

 اسقأو ىرصملا بدالا

 نسحب بدألا نع ثدحتت نأ لبق نكلو

 هفلخ ام مهأ ركذنل ةعيرس ةلوج لوجن نأ انب
 فالآ انيدلف . صوصن نم نييرصملا ءامدق أنل

 ىلعو رياقملا ناردج ىلع ىتلا تاباتكلا نم

 هذهو « ةفلتخملا تاودألاو ليثامتلاو تاحوللا

 تحت هعضن نأ نكمي ام اهنيب دحن نأ لق
 بقانم ركذ ودعي ال هنأل « بدألا ناونع

 ضعب وأ ةهلآلا ركذو مهفئاظوو اهباحصأ

 ةقرفتم كانه تناك امبرو . ةينيدلا سوقطلا
 ضعب ةايح خيرات ق وأ ديشانألا كلت نيب

 ىلسع نيموسرملا لامعلا ىف اغأ ىف وأ دارفألا

 1 ليلق هنكلو ابدأ هربشعأ نأ نكس ام رياقملا

 ناقل نرش ند اجا هند لوس همر
 شوقنلاو

 هدحن بدألا مسا هيلع قلطن ام رثكأو

 ةيدرب لك تسيل نكل
 رثكأف « ةيبدأ اصوصن ىوحت ءامدقلا اهكرت

 . ةيخيرأتلا

 8 تايدربلا َق انودم

 ىوحب اهضعبو ةينيد صوصنب ىألم تايدربلا
 ىؤح امك . تايضايرلا وأ بطلاك امولع
 رحسلاب ةصاخ اصوصن رسخآلا ضعبلا

 موس



 ىلع املكو « ةيئاضق تاقيقحت ليصفتب وأ
 ةراضحلا ىحاون مهفل ةيمهألا نم ريبك بئاج

 كلت نم ريبك ددع ىوحب انك « ةيرصملا

 كلذ نم مظعألا ءزحلا نوكت ىهو « ةيبدأ

 هتيمست ىلع ائحلطصا ىذلا محضلا ثارتلا

 نكسب ىذلاو 3 مدقلا ىرصملا بدألاب

 : ةيتآلا ةعبرألا باوبألا ىلا هميسفت

 ١ - ةينيدلا ريطاسألا .

 . صصقلا - ؟

 5 ىناغألاو ديشانألا ميسا اغلا

 . حئاصنلاو مكحلا مدس

 سيل هنا « لوقلا ىلا ةحاح ىف تسلو

 هذه نيب ةلصاف دودح لمع. روسيملا نم

 اهضمب ىف لخادتت ىهف « ةمبرألا مانأل
 ىف ءاوس « ىرخأ ةمأ ىأ تاداك عضسنلا

 ع ةثيدحلا روصعلا ىف وأ ةبيدقلا روصعلا
 نع ةقداص ةروص اهعومحم ىف انيطعتو

 وه بعش ىأ بدأ نأل ؛ ءامدقلا نييرصملا

 « هينامأو هتيلقع انل سكعت ىتلا ةآرملا

 عمتجملا كلذ هيلا لصو ام ىدم انل حضوتو

 . ىنهذ جوضن نم

 والا باحلا
 ةنيدلا ريطاسألا

 نكلو . ةينيدلا ريطاسألاب نألا ادبنلو
 لواحأ وأ ريطاسألا كلت ضعب صخلأ نأ لبق
 نأ ءىراقلا ركذأ نأ بحأ « اهيف ام ليلحت

 رثأتت ةفلتخملا بوعشلا نيب ةملآلا ريطاسأ

 اهناولأ ددعتتو رثكت ىهف ؛ دالبلا ةعيبطب اريثك
 بوعشلا تارجهل اريثك ضرعتت ىتلا دالبلا ىف

 ناكسلا نيب بورحلا اهب موقتو ؛ ىرخألا

 كلت لالخ ىفف « ىمادقلا ناكسلاو ددجلا

 مهلوح كاحت نيذلا لاطبألا رهظي بورحلا

 ةرظن دعب اميف سانلا مهيلا رظنيو « ريطاسألا
 ىلا اريخآ مهنوعفري مث + سيدقتو مارتحا

 اضيأ رثكت امك . اهنيادب أم وأ ةيهولألا ةبترم

 نيذلا ماوقألا نيب وأ ةيلبجلا دالبلا ىف
 ىف امأ . رطاخملا ىلا رخآل نآ نم نوضرعتي

 اهتايح ءدب ىف اهنمأ وقص ركعي مل ىتلا رصم

 « اهدودح لخاد ةنمآ تناكو ؛ ركعم ىأ
 اهلهأ ةابح نوكت نأ اهتئيب ةعيبط تضقو
 « اهيف ريبك نأش ريطاسألل نكي ملف ةنيه ةلهس

 هنأش مظعي مل ماع هجوب صصقلا نا لب
 نم رصم تجرخ نأ دعب الا هب مامتهالاو
 نم اهريغب لصنت تآدبو « ةيبسنلا اهتلزع
 . ةميدقلا ةلودلا مايأ رخاوأ ذنم بوعشلا

 ةيرصملا ريطاسألا نيب دحن الاذهلو

 نانتويلا ىدل ناك امد هنراقن نأ انتكمي ام
 اذا اننا لب « دعب اميف الثم نيناربعلا وأ

 نييلبابلا وأ نييرموسلا ىدل ناك امي اهانراق
 نم اهتميق ىف « اريثك اهنع لقت اهنأ اندجول
 لامجو ضرعلا ةقرطو عوضوملا ةيحان
 اهنأ كلذ ىنعم سيلو « ىبدألا بولسألا
 لب « لايخلا نسح وأ ىنفلا لامحلا نم تلخ

 نكلو « ريبك بيصن كاذو اذه نم اهل

 دبس ير ب



 نييرصملا ريطاسأ نم مايألا هب تظفتتحا ام

 « هونودي مل وأ ريثكلا هنم دقف اميرو « ليلق

 ةديدج تايدرب ىلع لبقتسملا ىف رثع امبرو

 ىلا ةريثك تاراشا مارهألا صوصن ىفغ

 تاراشا اضيأ اهيفو « ةهلآلا نيب رودي ناك ام

 « روصع نم ىفم اميف تثدح ثداوح ىلا
 اهنم فرصعت ال ةبضتقم تاراشا اهنكلو

 نم اهربتعن نأ اننكمي الو « هلك عوضوملا

 مارهألا صوصن نوبتكي نويرصملا أدب )١(
 سان وأ كلملا دهع نم ءادتبا مهكو لم مارهأ لخاد

 للاوح ) ةسماخلا ةرسآلا كولم رخآ ( سينؤ ١
 لخاد اهتباتك ىف اورمتساو ( مهق

 صوصنلا عومجمو « ةسداسلا ةرسألا مارعأ

 ةذيوعت ا/5١ ةفلتخملا مارعهألا ىف اهيلع رثع ىتلأ

 تاولص ىلع ىوتحت ( ريخألا بيترتلا بسح و
 نيب ناك ام ىلا تاراشاو ةينيد سوقط ضعبو
 ةرسآلا نم مدقأ كش الب ىهو « بورح نم ةهلآلا

 دهع ىلا اضيأ عجري اهضعب نا لب «, ةسماخلا
 اهصوصنل ةمجرت قدأو . اهلبق امو ىلوألا ةرسآلا
 اضيأ دجوت امك ٠ ةيناملالاب « هتيز » ةمجرت ىه
 ماع ىف ترهظ ةيزيلجنالاب اهل ةلماك ةمجرت
 ةعبرأ ىف أدنك ىف « رسرم » اهرشت 2«, 5

 ىتلاتاذيوعتلا ىدحا نم ءزج « وهاهو ٠ ءازجأ
 ةيئادبلا تاداعلا ىدحا ىلا بير نود ريشت

 داسجال كلملا سارتفا ىهو « مدقلا ىف ةيلاغتملا

 ىأ ) مهرحس  مهتلي « سانوا م: هتادعأ

 ىف مهرابك لكأي مهحاورأ علتبيو ( ءادعالا
 « ةهئادغ ةبجو لجأل مهنم نوطسوتملاو هراطفأ

 زئاجعلاو مهخويش امأ « هئاشع لجآل مكراغصو

 ةنهكلا نا . هروخب ىف مهقرحي ىكلف مهئاسن نم
 مه ءامسلا نم ىلامشلا ءزجلا ىف نيذلا ءامظعلا
 لجأل مهخويش ذاخفأ نم رانلا هل نودقوي نيذلا

 هنومدسخي ءامسلا ىف نينطاقلا نا ٠ رودقلا

 ناو © بدألا باب ىف لخدت ىتلا عيضاوملا

 تاذ ةيوغللاو ةينيدلا نيتيحانلا نم تناك

 طقنلا نم ريثك مهف ىف اندعاستو « ةغلاب ةيمهأ

 هجوب ءامدقلا نييرصملا ةراضح نع ةضماغلا

 . 20 صاخ هجوب مهتئايدو ماع
 ةثالث ركذ ىلع لصفلا اذه ىف رصتقأ ىناو

 « رشبلا ةاجحن ةروطسأ : اهالوأ « ريطاسأ

 هلالا عم ©« سرزيا » ةليح ةروطسأ ةيناثلاو

 نيب عازتلا ةروطسأ ةشاثلاو « « عر

 . 6 كنس »و © سروجح »

 نم ) ٠ اهلجرأب هماعط رودق مهؤاسن فظنتو

 * ( ؟ا/ا مقر ةذيوعت

 وهو كلملا روصت ىرخآ ةذيوعت ىهاهو
 دجوت » نويلزألا ةهلآلا لوقي : ءامسلا وزغي

 نا « اديدج ائيسشش ىرن اننا ء ءامسلا ىف ةحض

 تانئاكلا بابرأو راصبألا روهبم سروح عوسات
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 شرع ىلع سلجي ( كلملا ىأ ) وهو هنومدخي
 رسكيو ءامسلاب كسمي هنا « عيمجلا بر »

 ( هلالا ) ةيرط ىف هب نوريسي مهنا ٠ اهندعم

 « برغلا ةيحان ىف بدت ةايحلا لعجيو « ريخ ه
 دعصي مث 2 رخآلا ملاعلا ىف نونطاقلا ةعبتيو

 نيب مكحي ىذلا نأ ٠ قرشلا ىف ديدج نم
 مدقي هيلا ىتأي ( توحتح هلالا ىأ ) نيمصاختملا
 نم ربكأ هنأل هنم نوقاخي ةهلآلا نا ٠ هتعاط

 ناطلسلا بحاص وه هنا ٠ « ميظعلا ( هلالا ) »

 هسيلاو « رمألا بحاص وه هلا ٠ هشرع قوف

 تحت كلملا ةمكح هلل اوعضوو « ةيدبالا ىتأت

 دعب ترهظو ٠ ( ؟5ال مقر ةذيوغت ) همادقأ

 صوصن اهلصحم تلحو « مارعألا صوصن

 ملو © ىلوألا ةرتفلا رصع نم ءادتبا تيباوتلا
 «عيمجلل تناك لب تاكلملا وأ كولملا ىلع افقو نكت

 ىمو ةئثيدحلا ةلودلا ىف ىتوملا باتك ءاج اريخآو

 .هيفامو رخآلا ملاعلل فصوو ةينيد ذيواعت اهلك

 جودزملا عوساتلا دارفأ عيمجو 2« هنم نوفئاخ

 مسلس سس



 رشبلا ةام ةروطسأ

 نم مهريغل امك « ءامدقلا نييرصملل ناك

 قاخ ةيفيك نع ريطاسآ ةميدقلا بوعشلا
 لشم مهل ناكو « اهيف ةايحلا ةأشنو ملاعلا

 هلالا قلخ نع انثدحت ةصق ىرخألا بوعشلا

 ساسنلا ءالوته نايصع مث < سانلل مظعألا

 مهيلع لسسريف « مهقاخ نمل مهتعاط مدعو
 ىجنيف مهب ةقفشلا هذخأت مث « مهكلهي داكي ام

 «© ضرألا ىلع سانلا ةايح رمتستل مهضعب

 اريكذتو مهل ةربع مهلبق نأ ثدح ام نوكتو

 ريطاسألا ىف أرقتو . ماودلا ىلع قلاخلا ةوقب

 « افراج انافوط لسرأ قلاخلا نأ ةيرموسلا

 احل ىذلا ةنهكلا دحأ الا سانلا نم جني ملو

 لك اهيف عمج « ةريبك ةئيفس ىلا هلهأو وه
 « ةايحلا روذب لكو رويطلاو ثاويحلا عاونأ
 كالهلا نم هعم نمو نهأكلا اذه جف ملو

 نم هولذب ام نورخآلا ةهلالا لذب نأ دعب الا

 مظعألا هلالا لبق ىتح « ءاضرتساو فاطعتسا

 . ضرألا ىلع رشبلا رمتسي نأ
 ةاسجن نع ةيرصملا ةروطسألا نكلو

 دالب ةروطسسأ نع اريثك تفلتخا رشبلا
 © ليوط تقو دنم اهفرعن نحنو « نيدفارلا

 ةلودلا رياقم نم نيتربقم ىف تشقن دقو

 ى لوألا ىتيس ةربقم امهادحا « ةثيدحلا

 ةفورعم ةخسن مدقأو « ةبيط ىف كولملا باوبأ

 نيواوت طحأ ىلع ةدرو ىلا ةفسنلا ىف اهل

 ةنماثلا ةرسألا كولم نم نوم خنع توت كلملا

 : اهتادب ىذ ىه اهو « ةرشع

 قلخ ىدذلا هلالا « عر ناك امدنع »

 ءاوسلا ىلع ةهلالاو سانلا ىلع اكلم ؛« هسفن

 ىلاهمحأو « ةضف ىلا هماظع تلوحتو « نسلا

 هتلالح فرعو . دروزال ىلا هرعشو « بهذ

 نمل هتلالج لاقف هدض رشبلا هريدي ناك امب

 ىئيع ىلا وعدت نأ وجرأ : هءارو ىثسس ناك

 « وش » ( ىلا وعدتو ) ( روحتاح ةهلآلا ىأ)
 (0) م« تونزاو © بج »و 6« تولمت »و

 « نون » ىهلا كلذكو « نون » لا ىف تنك

 مهرضحا . هتيشاح هعم رضحب هوعدو هتاذ

 . مهبولق دعترتف رشا مهاري ال ىتح ارس

 ىل اومدقيل رييكلا رصقلا ىف ىلا مهرضحا

 . © مهحئاصت

 برتقاو « ةهلآلا ءال هب ءىح اذكهو »

 مهابحب ضرألا اوسملو <« ةئم ةهلاللا ءالؤه

 مامأ هلوق ديري ام لوقي ىتح هتلالج مامأ

 « رثبلا قلخ ىذلا كلذ « ماظعلا ةهلألا بأ

 : هتلالجل ةهلآلا لاقو . سانلا ىلع اكلم جوتملا

 لاقو « ( هديرت ام ) عمسن ىتح انيلا ملكت »

 هلالا اهبأ اي » : © « نون » ابطاخم عر

 اهبأبو ؛ دوجولا ىلا هنم تح ىذلا ريكألا

 وش هلالاب زمريو ؛ لوألا ةعبرألا ةهلآلا )١(

 ضرألل بجو ةبوطرلا وأ ىدنلل تونفتو ءاوهلل
 ٠ ءامسلل تونو

 سسمشلا هنم ترهظ ىذلا ىلزألا رحبلا (5)

 * اهقلخ دنع

 د ارا جس



 : رابكلا ةهلآلا

 ايست نوربدي مهنا « 1 ىنيع نم اوقلخ
 « كلذ ىف هنورت ىذلا ام ىل اولوق . ىدض

 اهيأ ©« عر » ىنبا اي : « نون » ةلالج لاقو

 نمم ربكأو هقلخ نيم ىوقأ حبصأ ىذلا هلالا

 سلجت نأ نم رثكأ ( ائيش ) لعفت ال « هن"وك

 نأ ىفكيو « ةبهرلا ميظع كناف.« كشرع ىلع

 ىف نوفدجي نيدلا كئلوأ ىلع كنيع هجوت
 دقل ! رظنا » : عر ةلالج لاقو « كقح

 مهيولق تدعترا اذا ءارحمصلا ىلا اوبره

 : هتلالحل ( ةملآلا ىأ ) اولاقو . « هولاق امم

 لزنت اهعد . كل مهلتقتل كنيع مهيلع لسرا »

 . « روحتاح ( ةروص ) ىف مهيلا

 ىف رشبلا تلتقو ةهلآلا هذه تيهذو »

 ىحرم » هلالا ةلالح لاقو « ءارحصلا

 «هيلعفتل كتلسرأ ام تلعف دقل . روحتاح اب

 ىتنا كتايح قحو » : ةهلالا هذه تلاقو

 « ىبلق هبحب ءىش اذهو سانلا ىلع ترصنتا

 فى مهيلع رصتتأس م> : عر ةلالج لاقو

 . « مهديبأسو سيلوبويله
 عر هلالا نأ اهنم مهمتو ةصقلا رمتستو

 نم ىثخو « ساللا ىلع ةقفشلا هتذخأ

 رخآ ائيش ريدف مهل روحتاح ةدابا رارمتسا

 . رشبلا نم ىقب نم ىجنيل
 نيئادع ىل اورضحا اولاعت : عر لاقو »

 « مسجلا لظ ىرجي امك نورحب « نيعيرس

 نم ةروطعسأ ىف دروام ىلا ةراشأ )١(
 قلخف ىكب عر هلالا نا ملاعلا قلخ ريطاسأ

 5 - ةعومد نم رشنلا

 . نيذلا رثبلا كئلوأ اورظنا

 اريثك ىل اورضحأو 2 نيتنفلا ىلا اوعرسأ

 ةزرسململا هيلا اورضحأف « ءارمحلا ةزعملا نم

 كلذ ىلا ميظعلا هلالا ةلالج اهاطعأف ؛ ءارمحلا

 « هسأر باج ىلع رعشلا ةلصخ ىلدنت ىذلا

 تنجعو . سيلوبويله ىف شيعي ىذلا

 « ةعجلا ( لسع) لجأل ريعشلا تامداخلا

 اهنول حب صأف نيجعلا ىلا ةزعملا اوفاضأو

 فال ةعسس هنم اوزهجو « ناسنالا مدي اهيبش

 . ةعجلا نم ءاثأ

 ىلبقلا هجولا كلم عر هلالا ةلالج ءاجو
 اوريل ةهلآلا كئثلوأ عم ىرحبلا هجولاو

 تمزتعا ىذلا مويلا حابص قرشأو . ةعجلا
 لاقو « مهظاقيتسا دنع رشبلا لتق ةهلالا هيف

 ىننا ( ةعحلا ىأ ) اهنسحأ ام » : هلالا ةلالج

 اهولمحا » : عر لاقو « « رثبلا اهب ذقتأس

 اهنا تلاق ىذلا ناكملا ىلا ( ىناوألا ىأ )

 . « هيف رشبلا كليتتن

 كلمو ىلبقلا هجولا كلم ةلالج ركبو

 ليللا فوج ى ماقو . لمعلل ىرحبلا هجولا
 هب لوقحلا تألتماف « بارشلا بكسي رمآو

 ةلالج ةوقي كلذو « عباصأ عبرأ عافترا ىلا

 .هلال

 رمغ ام تأرو « حابصلا ىف ةهلالا تءاحو

 هلل ليييجللا هيو نا ةرتلو# لرقعل
 تيسنو تركسف همعط اهل دلو « هتبرشو

 . « رشيلا رمأ

 ١( .ناوسأ مامأ نيتنفلا ةريزج -

 دل سرع دس



 سربإ ةليح ةروطسأ

 ريطاسأ نم ىرخأ ةروطسآ ىذ ىه اهو

 فرعتل سيزبا هيلا تأجل ام اهيف ىرن « ةهلآلا

 مرحي هداك يذلا عر :ةلآلل ”ملظعالا عيبالا
 : هئافخا ىلع

 « اهلوق ىف ةميكح ةأرما سيزيا تناك »

 نم نيبالم نم رثكأ هتليح ىف اهبلق ناكو

 « لاجرلا نم نيبالم نم لقعأ تناكو « لاجرلا

 ملعت تناك . حاورألا نم نييالم ىواستو

 عر لثم « ضرألا ىف امو ءامسلا ىف ام لك

 © ضرألا ( لهأ ) تابغر ىبلي ناك ىذلا

 ا ملعت نأ اهسمت ىف ةهلالا هذه تربدو

 . مظعألا هلالا

 ىلع موي لك ءامسلا ىلا لخدي عر ناكو
 ىلع سلجي ناكو ؛ 22هتنيفس لاجر سأر

 ةيهلالا ةخوخيسشلا نكلو « نيقفألا شرع

 ىلع قصبف « همف نم ليسي باعللا تلعج

 هتذخآف + بارثلا قوف هباعل لزنو + ضرألا

 طقس ىذلا بارتلا»و وه اهدب ىف سيزيا

 ى هتعضوو اميظع انابعب تروصو « هقوف

 هنا ربت 3أ عيظعلا هلالا داتعا ىذلا قيرطلا

 . ءاشي امك نيضرآلا قيرط ىف هريسك

 ةهلآ ناكو « هئاهب ىف مظعألا هلالا ءاجو
 لك ىف هتداعك ىثمو « هفلخ نوريس هرصق

 رانلا هتضع « ميظعلا نابعثلا هضعف موي

 ةنيفس يق سمشلا ةلحر ىلا ةراشإ 6

 - ءامسلا ريع

 عد توص العو . وه هنم تحرخ ىتلا ةيحلا

 ! اذه ام : عوساتلا حاصف ءامسلا ىلالصوو

 نكلو « ! اذام ! اذام هتهلآ حاصو ؛ ! اذه ام

 تشثعتراو . ةباجألا نم نكمتي مل هتوص

 ملا نأل همسج ءاضعأ تزتهاو هاتفش

 . 6« هدسج نم نكمت

 عر نأب لوفتف ةروطسألا رمتستو

 صقبي ذخأو ؛ هساوح ىلع رطيسي نأ عاطتسا

 « ثدح ام هلوح اوعمتجا نيذلا ةهلآلا ىلع

 دق هفرعب ملو هقلخي مل ائيش نأب مهل لاقو
 « اليثم اهل فرعي مل مالآب سحب هنأو ؛ هغدل

 لكو هناطلسو هتوق ىدم مهلع صشي ذخأو

 اهنا » : هلوقب ةغدللا رثآ فصيو « هقلخ ام

 ىنلقف كلذ« عمو# ءام تيل اهنا اراك تيببل

 قى ةدوربلا ىرستو فحترت ىئءاضعأو قرتحي

 نوبدني راغصلا ةهلآلا هيلا ءاجو . 4 ىسسج
 ثدح امع هلأست سيزيا تمدقتو ؛« نوكسو

 بلا اهبأ !ىرج اذام ىرح اذام» : هل تلاقو

 دق نابعث ناك اذا  ثدح ىذلا ام « ىهلالا

 كتاقولخم نم ائيش نأ وأ ء ءوس كياصآ

 « ىرحس ةوقب هقحسأس ىناف كاصع دق

 ذخأو ©« كتعشأ ءاهب ىلتحب نأ نم هعنمأسو

 مسلا رثأ ةيناث ةرم فصيو « هتصق ديعب عر
 اهنا « هرأ مل نابعث ىنغدل دقل » : همسج ىف

 ىناف كلذ عمو ! ءام تسيل اهنا ! اران تسيل

 . راثلا نم ةرارح دشأو ءاملا نم ةدورب دشأ

 سس مسايا تس



 'نا . فجترأو قرعلاب ببصتي هلك ىمسج نا
 نأل ؛ ىرأ الو « ةتباث ريغ تحبصأ ىنيع

 ول امك « رطملك ىهجو ىلع طقاستي قرعلا
 نع سيزيا هتلأسو . ©« فيصلا ظيق ىف تنك

 ةغدل نم ناسنا ىأ هب ىقر ول هنأل همسا

 هبقانم ددعي عر ذخآف ©« شيعي هناف نابعثلا

 .اهيلع ام اشنأو « لابحلا ىوسو « ضرألاو
 حم » ةهلالا تلعجو « ءاملا تقلخ ىذلا ىتنا
 ىذلا ىننأ « دوجولا ىلا ىتأت 6 ترودس

 لسانتلا تلعجو « ةرقبلا لجأل روثلا تقلخ
 ءءامسلا تآشنأ ىذلا ىتنا . ملاعلا ق

 حاورأ امهيف تللحأو « نيقفألا رارسأ تاشنأو

 « ءوضلا ناكق هينيع حتف ىذلا ىننا . ةهلآلا

 رمأب ىذلا ئثنآَ مالظلا ناكف هينيع ضمغ ءأو

 ةملآلا فرعي ال نم ىننا « ضيفيف ليتلا
 4 مايألا ءىشنمو تاعاسلا قلاخ ىننا . ةمسأ

 لامعأ ءىثنأل ةايحلا ران قلاخ ىننا ع ءاملا

 . نوكلا

 لس و نبز ود سب عاذنلا ةروطسأ

 مل مهنأ حوضوب ةيدربلا هذه ف ىرنو
 ًارقتو « مهلثم رشبك الا مهتهلآ ىلا اورظني

 « ةهلآلا كتلوأ فعض نع ريثكلا ءىثلا اهيف

 بادآ ىف هارئ ال ام اذهو « مهتم ةيرخسلاو

 بعش لك نأ نم مغرلابف « اهريطاسأ وأ ممألا
 روصيو« هريكفتى حو نم هريطاسأ جسني ناك

 انناق « هكردي امو هسحب ام ردت هتهلآ لامعأ

 ةهلآلا كتلوأ نولماعي اوناك مهنأ امئاد سحن

 ف « عر » و حابصلا ىف « ىريخ» ىتنا ٠
 . ءاسملا ىف « موتآ » و ةريهظلا

 تمدقتف « هدسج رداغي مل مسلا نكلو
 مل ىقيقحلا همسا نآب هل تلاقو سيزيا هنم
 « عر تمصف « ءامسألا كلت نيب نكي

 اماليا رثكأ تحبصأو « مالآلا هب تدتشاو
 « همساب ظفتحي لظ كلذ عمو « رانلا نم
 اهنذآ عضتو « هنم برقت نأ اهنم بلط اريخأو

 :ةةهلآلا نع دعتباو « هب سهيل همف ىلع
 هتقرع اريخأو « هوعمس ال ىنح نيرخآلا

 ىهح اهمسق حبصأو قوعف « هب هتقرو سيزبا

 اهب اوفشيل ةرحلا اهولتي ناك ىتلا ةيقرلا

 . نابعثلا ةغدل

 ةروص اننايطعت نيتروطسألا نيتاه لا
 ةهلّلا انيرتو « ةميدقلا ةيرصملا ريطاسألا نم

 ةايحب ةهيبش ةايح نويحي مهفعض ىف مهو
 ىهو ةنثلاث ةروطسأ ىذ ىه اهو « رشبلا

 ةمهلآلا مظعأ نم نيهلا نيب عازنلا ةروطسأ

 . ةيرصملا

 قفز

 نوتاآيو « مهنم ىوقأو مظعأ اوناك ول امك

 انكلو « رشبلا اهيتأي نأ عيطتسي ال لامعأب
 اهيف ىرن « رخآ ائيش ةيدربلا هذه ىف ىرن

 نآلا هيلع نوقلطي ىذلا عونلا نم ابدأ انايحأ
 ثدحي ام اهيف أرقت فوشكملا بدألا عسا

 « قالخألا اهرقت ال رومأ نم ةملأآلا نيب

 دسسيع ىلا اهخيرات مجري ةيدرب ىف )١(

 هي نم ةثيدحلا ةلودلا ةغلب اهتباتك تديعأ دقو

 دل سير سا



 « اهنوتقمي اوناك مهنأ نييرصملا نع فرعنو لب
 «ميحجلا ىلا اهبحاصب ىدؤي امرج اهنوربتعيو

 نولواحيو « ةليحلاىلاو بذكلا ىلا نوأجليو
 ربكألا هلالا ىتح « ءايح وأ لجخ نود ملظلا

 فرعي هنأل  هيباحيو هريغ نم فاخي هسفت
 ةروطسألا هذه لثم نأ كش الو « هتوق ىدم

 ءىراقلا عتمتيل « ةلماك ًارفقت نأ بجي

 قيضل ارارطضا رطضم ىنكلو « راوحلاب

 اهنم جذامن ضعب ءاطعاو « اهصيخلتل لاجملا

 وب
 لوح ةروطسألا هذه ثداوح رودن

 نب سروح هلالا نيب ماق ىذلا عازنلا
 « تس » همع نيبو سريزوأ

 هاخأ لتق نأ دعب كلمل تس و

 ةرسألا مايأ ىلا عجرت اهنم مدقأ تايدرب

 ضعب ىغ اهنم ءازجأ ىلع رثع دقو ٠ ةرشع ةيناثلا

 ىساسألا صنلاو ةثيدحلاو ىطسولا ةلودلاتايدرب

 هباتك ىف رندراج هرشن ةيدربلا هذهل
 أ 11. 0 هع "طع آءاطووعو 02 مثل 0طغعومعم عما

 بصتغا دقل .

 1 ءوهلواتمم هل د توقع طددوصتع هلط موتطم»

 1هولعفل 51ه, 10ج دهصعؤر ةصخ هعطعم» طلق عالق ءمانق
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 اثاحبأ اهنع !اورشنو « نوريتك اهب ىنع دقو

 مهنيب نم * ىرخألا صوصنلا نيبو اهنيب اونراق
 اميرو « ثيفيرجو نامكالبو نافرأو راباك ناج

 ىه رثدراج ةمجرت دعب ةمجرت مهأ تناك
 هرشن اه

 3. 3ماووما, اطلع 8مممطتتسع ؟هنج 5عأنم قو مصتو

 اتصل 5ع ذص 2و. 839 1 هلك 1166و تن تاج

 ( 01 عا ممع 1937)

 ةروشنم ليلحتلا عم ةلماكلا اهتمجرت )١(

 بدآلا نسح ميلس باتك ىف ةيبرعلا ةغللاب

 هالك سس /١60 صاحت جا ميدقلا ىرصملا

 ملاعلا ىف اكلم كلذ دعب حبصأو « سيريزوأ

 دق تناك ىتلا سيزبا ةفلآلا نعلو.«:رخآلا

 0 نم سروحب تلمح

 *أ غلب ىتح لفطلا ةيبرتب

 هدعاست « هيبأ شرع ىلع سولجلا ىف هقحب

 تينع ©« سربزو

 بااطب ذخأو « هدش

 « نينثثلا نيب برحلا تماقو . همأ كلذ ىف

 اودقعو ©« ثاذل دح عضو ةهلآلا 1

 اميف ةهلآلا مسقناو . امهنيب لصفلل ةمكحم

 ىريو ©« لفطلا قح
 ىلع ءأ رتجألا

 هب ردجأو كلملاب هنم قحأ هةمع

 أَو اريخأو

 مهضعب ديرب « مهنيب

 قف دحلا زواحت دق هنأ ثذورخآ

 نآو « همع

 نينامث ةهلألا ةمكحم مامأ عازتلا اذه للو

 ههلالا تلسرأو « هب اعرذ اوقاض ىتح « اماع

 : ةلئاق عوساتلا ىلا اياطخ © تين »

 ىلا نسريزوأ ةفيظو اوطعا »

 ةملاظلا لامعألا هذه اوفرتقت الو ؛« سروح

 ىناق الاو « اهعضوم ريغ ىف ىهف « ةريكلا

 اولوق < ضرألا ىلع ءامسلا رختو بضغأ
0 

 فعاض ى اوب وله ىف ( شيعب د ) ىذلا روثلا

0 

 هيبأ ناكم سروح سلجا 20 « رتشع »و

 . © سيريزوأ

 « عوساتلا مامأ اهباتك توحت هلالا رقو

 نيملاعلا بر نكتو « ةقحم اهنا اعمج اولاقو

 كنا 3 : سروحل لاقو كلذ نم بضغ

 د2 لصصألا اتيروس ناتهلا ١

 5 ةثيدحلا ةلودلا دنم رصم ىف امهتدابع

 02 فكل



 نأ .نم ربكأ ةفيظولا هذهو « مسجلا فيعض

 ةحئارلا حوفت « كلثم لمط اهئابعأب موقي

 نويلم سيرونوأ بضغو « همف نم ةهبركلا
 ةاضقلا بضغ امك هلك عوساتلا بضغو « ةرم

 س عرل لاقو « اباب » هلالا زفقو « نوثالثلا

 سحأو «ايواخ كدبعم ححبصأ دقل» ىتخروح

 ىذلا مالكلا اذه نم ةناهالاب ىتروخ عر

 هبلق نزحو هرهظ ىلع ىقلتساف « هيلا هجو
 هجو ى ةدش اوخرصو « عوساتلا جرخف

 ناف انه نم جرخا » هل اولاقو « « اباب » هلالا

 اويهذو « ةروطخلا ميظع هتفرتقاىذلا كمرج

 . « مهتكاسم ىلا كلذ دعب

 تريلا اندهتف ةووطنألا دنت

 هيلا تلخد ىتح « هترحح ىف انيزح لظ نيملاعلا

 هل ترهظأو « اهسبالم تعفرو روحتاح ةهلالا

 « هيضغ بهذو « كلذ نم كحضف « اهتروع

 هسصجوو ؛ ةمكحملا ىلا داعو ههح ضم كرتو

 لك ىلديل تسو سروح نم لك ىلا مالكلا
 ذخأو ملكتي امهنم لك ذخأو « هلاوقأب امهنم

 عفرب ددهت سيزيا تذخأو « نولخدنن ةهلآلا

 ذخأو « هريغ ىلاو « موتا » هلالا ىلا زمألا

 هفيسم .لتقيس هنأب ةهلآلا ددهب هرودب تس

 لك ىف 22اسمن نيسمخو ةئامعبرأ نزي ىذلا

 مامأ فقي نل هنأ مسقأو « مهنم ادحاو موي

 . سزبا اهيلا رضحت تناك املط ةمكحملا كلت

 « هيضري نأ « ىتخروح - عر » دارأو

 ىف ةريزج ىف ةمكحملا دقع نوكب نأ ررقف

 هجو ىلع اهرادقم فرعنال ةنزو سمنلا )١(

 ٠ قيقحتلا

 ىذلا هلالا ىلا هرمأ ردصأو « ليثلا طسؤ
 سيزيا لعجي الأ هيراق قف مهلقت هيلا اولكوأ

 ماما ىلا اهم تلوخ نسوا وكلو

 اريغص الفط ةريزحلا ىف نا هل تلاقو « زوجع

 مايأ ةسمخ هيلع ىضشم دقو « ةيشاملا سرحب
 نكلو « هنم ءىشب هل تءاج دقو « ماعط نود
 « كلذ ضفر براقلا سراح « ىتنع » هلالا

 طقف بصني رمأ نم هيدل ام نآب هل تلاقف
 هل هيالقتس اع الثاني اهباجاخ# سيرا ىلع
 تمدقف « ةريزجلا ىلا هيراقب اهلقنيل ةيده نم
 « هتلآا ضل كلذ ضفرف اهعم امم افيغر هل

 ىبهذلا متاخلا كيطعأس هل تلاق ذئدنعو

 نأ نش اه منغلو نق ستنا ف'ىذلا
 ةريزحلا ىلا تلصو املخ . هبراق ىف لزتت
 نوسلحي ةيكحملا ةهلآت أر ىتح ثحبت تذخآ

 6« تس » رظن هجتاو « راجشألا تحت لكألل
 ةليمج ءارذع ىلا اهسفن تريغف اهناكم ىلا

 « اهبحب ماهف اهلك ضرألا ىف اهل ليثم ال د

 هل تلاقف 4 اهلزاغو هناكم نم ©« تس » ماقو

 ةيطوو نق ىف ميلا يدع اي لاو
 « اركذ انيا هل تبحنأو « ةيشاملا ةاعر دحأل

 ىتلا ةيشاملا رمأ ريغصلا ىلوتو ىجوز تامو

 ءاج ايرغ اصخش نكلو « هيبأل اكلم تناك

 : ىنبال لاقو ةريضظحلا ىلع ىلوتساو

 ىمراسو كيبأ ةيشام ذخآسو كبرضأس »
 ىتبغرو « هل هتلاق ام اذهو . جراخلا ىلا كب

 تس اهباجلاق:..« هل ايماس قوكتت نآ ىف

 سل ملي, سس



 ىلع بيرغ ىلوتسي نأ زئاجلا نم لهو »)
 « + دوجوم ةلئاعلا بر نبأ نأ امنيب « ةيشاملا

 ةأدح ىلا اهسفن سيزيا تريغ كلذ دنعو
 تدانو راحشألا دحأ ةمق ىلع تطحو تراطو

 كمف نأ . كسفت ىلع كبأ » : هل ةلئاق تس
 تمكح ىتلا ىه كتراهم ناو « اهلاق ىذلا وه

 . 6« 7 كلذ دعب هدير اذامق كيلع

 عجر تس نا لوقتف ةروطسألا رمتستو

 هيلع صقو « ىتخروح -- عر ىلا ايكاب

 ىلع موللاب ىحنا هنكلو « اهلك ةصقلا
 « هدارأ ام هل اودفتق هتيقاعم بلطو « ىتنع »

 قشارتيو نولداجتبو نوشقانتي اوذخأ مث

 حرتقا اريخأو ؛ ججحلاب تسو سروح نم لك
 رحبلا سرف ةروص امهنم لك صمقتي نأ تس

 ىلع امهنم وفطب نمو « ءاملا ىف ناسطغيو

 حبصت روهش ةثالث ىضم لبق ءاملا حطس

 سطغو . رخآلا صخستلا قح نم ةفيظولا
 تس نأ سيزيا تدقتعاو « ءاملا ىف نانثالا

 اصش تعنصف « ءاملا تحت اهنا لتق ديري

 حاصف 6« سروح ىف صشلا كبتشاف هنقلأو

 ىرخأ ةرم هتمرو « هتكرتذ هكرتت نأ اهب

 اهركذيو اهفطعتسي ذخأ هنكلو « تس باصأف

 سروح راث انهو « اضيأ هتكرتف هتخأ اهنأب

 ةنيكس ذخأو « اهيلع ةيتاع ةروث راث ؛ همأ ىلع

 تس نأ ةروطسألا صقتو ؛ اهسأر عطقف

 ةهلالا نكلو « سروح ىنيع علقف هتخأل مقنتا
 سيزيال تداع امك ؛ هينيع هل تداعأ روحتاح

 قرلا كنسو سروح عمعجرو 4 اضيأ اهسأر

 : امهل ىتخروح عر هلالا لاقو ةمكحملا

 الك > : امكل هلوقأ ام ىلا اعمتسأو ايهذا »

 دوسي مالسلا لعجي ام لعننسو ايرشاو
 تس لاقو . « موي لك اعم انحاسشتت الو

 «ىلزنم ىف اديعس اموي ىفقت لاعت» سروحل
 لكب معن .رورس لكب » سروح هباجأف

 مون نع كلذ دعب ةروطسألا انثدحتو « رورس

 تس ةعجاضمو ؛ دحاو شارف ىف نينثالا

 ايكاش كلذ دعب سروح باهذ مث ؛ سروحل

 تس لعجتف اهرحس سيزيا مدختستو « همأل
 تامصاخملا أدنتو « اهسفت هتفطن نم لمحب

 « رحسلا نم ةريثك اناولأ ىرنو « تانحاشملاو

 نأ اودارأو ؛ كلذ لكب اعرذ ةهلآلا قاضو

 ديري ربكألا هلالا نكلو ؛ هقح سروحل اوطعي
 ىلا باطخ ةباتك حرتقيف ؛ ىرخأ ةرم صلمتلا

 ءاجف « هولعفي نأ بحب امع هنولأس سيريزوأ

 ركذيو « هقح هنبا ءاطعاب ابلاطم سيريزوأ در
 دجوأ ىذلا وه هنأل مهيلع هلضف ةهلألا

 تاقولخملا لكو ةهلآلا معطأو ؛ ريعشلاو حمقلا

 درلا ةباتكب رمأي ىتخروح عر نكلو . ةيحلا

 دلوت مل ىتحو قلخت مل كنأ ول » هل لاقو

 لك ىلع نادجويس اناك ريعشلاو حمقلا ناف

 هنأب رخآلا وه اددهم سيريزوأ دريو « لاح
 فاخي ال نم ىناثلا ملاعلا نم مهيلع لسريس
 ديحت نم لك بلق هل نورضحب « ةهلآ وأ اهلا

 «سيريزوأ ديدهت نم ةهلآلا فاخو . قحلا نع
 سروح نأب تس فارتعاب رمألا ىهتني اريخأو
 تسب اوءاجف موتأ هلالا لسرأو « قح ىلع
 ىرخأ ةرم همامأ فرتعاف « لالغألاب اليكم

 سريزوأ هيبأ ةفيظوب قحأ سروح نأب

 بس مري دس



 داع ىتخروح عر نكلو . سروح اوجوتف

 نم بلطف « تس ىلع هفطع !رهظم ىرخأ ةرم
 نأو « هعم ميقي نأب هل حمسي نأ خاتن هلالا

 امدتع هتوص سانلا عمسي نأب اضيأ هل حمسي

 ىهتلتو . هنم سانللا فاخيف ءامسلا دعرت

 : ةينآلا ةرقفلاب ةروطسألا

 ءاكلم سروح جوت دقل : سيزيا تلاقو »
 ءامسلا تحبصأو « ديع ىف عوساتلا حبصأو

 روهزلا ليلاكأب ( ةهلآلا ) كسميو « رورس ىف

 جوت ىذلا سيزيا نب سروح نوري امدنع
 بولق تألتما دقل . رصم ىلع اميظع اكلم

 ىف اهلك دالبلا تحبصأو « حرفلاب عوسانلا
 دقو سيزيا نب سروح اوأر امدنع رورس

 .« ريص وبأ ديس سيريزوأ ةفيظو هيلا تديعأ

 ةسميقلا ىف ءىراقلا ىأر ناك امهمو

 هيكح ناك امهمو © ةروطسألا هذهل ةيبدألا

 نم ناك اهعو ضوم ناف « « ةصقك اهيلع

 امهنأل « نييرصملا بولق ىلا عيضاوم ا بحأ

 ىمتنت ىتلا « رشلاو ريخلا نيب عازنلا ةصق

 . هقحل قحلا بحاص لينو « ريخلا راصتتاب

 ف اريبك ارود ةروطسألا هذه تيعل دقل

 ناكو 6 روصعلا عيمج قف ةيرضملا ةايحلا

 ديع ىف ماع لك اهثداوح نولثمي نويرصملا

 ةنهكلا نأكو « سوديبأ ىف سيريزوأ

 سانلا كرتشيو ةهلآلا راودأب نوموش
 ىلا جحي ناكو ؛« كرامملا ليثت ف

 اودهشيل سانلا نم فالآ ماع لك ىف سوديبأ

 ةدع قرغتست ىتلا تايليثمتلاو بكاوملا كلت

 ةروطسألا كلت ليثمت نأ فرعن نحنو . مايأ
 ةيناثلا ةرسألا مايأ ذنم ةفولأملا رومألا نم ناك

 اضيأ لثمت تناك امبرو « لقألا ىلع ةرشع
 تايدرب ضعب نمزلا انل ظفح دقو ؛ كلذ لبق

 تاهيجوت اهيفو « نيلثملا راوح صوصن اهيف

 عمست كلذ دنع هنا فلوملا لوق لثم ةصاخ

 « اذك لوقيل ديعب نم توص ىتأي وأ ةجض
 حرسملا خيرات ىف نيثحابلا لمعج ام !اذهو

 لثبت تناك ىتلا ةروطسألا هذه نأب نونمؤي

 مدقأآ ىه ماع فالآ ةعبرأ لبق اهثداوح

 ناك ذا « هلك ملاعلا ىف تايليثمتلا نع هفرعن ام

 ىنانويلا حرسملا روهظ لبق اهنولثمب نويرصملا
 ةئامسمخو فلآ نم برقي امي دوجولا ملاع ىلا

 . ةكس

 قالا بايلا
 صسصسصمقلا

 نكلو « صصقلا نم ليلق ريغ ددع انيدلو
 اهبولسأ نع ثدحتأ وأ اهضعب صخلا نأ لبق

 رصم نأ : ىهو ةماه ةقيقح ركذأ نأ بحأ
 ىتلا ةريصقلا ةصقلا هيف تأشن دلب لوأ وه

 اهب عتمتلل اهيعماس ىلع صقت .تناك وأ تيبتك

 ةصق تناك اهنأ ىأ « رخآ فده ىأ نود

 رهاظملاضعبل اريسفت نكتملو « ةصقلا ضرغل

 دحأب صتخي رمأ ىلا ريشنت تناك وأ « ةينوكلا

 . هريغب هتلص وأ هتأشن حيض وتك ةهلآلا

 رصم ىف تفرع دق ةباتكلا نأ نم مغرلابو

 ان اندنت دس



 نويرصملا انل كرتو  ىلوألا ةرسألا ةيادب ىف

 صوصنلاو شوقنلا نم ةريبك ةورث ءامدقلا
 نم دجن ال اننأ الا « ةميدقلا ةلودلا مايأ نم

 اهتم ءىث كانه ناك اميرو ء اصصق اهنيب

 هرهظتسو ايقاب لاز ام وأ « ديألا ىلا عاضو

 انناق انيلا تلصو ىتلا صصقلا امأ . عايألا

 «ةميدقلا ةلودلا مايأ دعب ام ىلا اهخيرات مجري

 ق4 ةيعانتجالا ةرؤتلا اين تبع 'نأ' دع
 دالبلاب ترمو « ةسداسلا ةرسألا مايأ رخاوأ

 «ماع هجوب بدألا اهدعب رهدزا ةريثك ثادحأ

 ماكح عيجشت نم دجوو هبيلاسأ تقتراو

 . هنأش نم عفر ام ةرشاعلاو ةعساتلا نيترسألا

 ةلص تدازو « ةرشع ةيناثلا ةرسألا تءاج املق

 نأش داز « ةرواجملا بوعشلا نم اهريغي رصم

 كلذ نم مايألا انل تظفح دقو « اضيأ ةصقلا

 هبتك ام عورأ ىه ءاهنم اددع رصعلا

 باوبأ نم بابلا اذه ىق ءامدقلا نويرصملا

 ىلا ةصقلل نييرصملا بح رمثسا دقو « بدألا

 ريثكلا اوبتكو « ىطسولا ةلودلا مايأ دعب ام

 نم اهالت اميفو « ةثيدحلا ةلودلا دهع ىف اهنم

 ..روعجصع

 ثدحنت نأ لصقلا اذه ىف عيطتسن نلو

 اسهنم اضعب لقتن وأ « اهلك صصقلا نع
 « هب اصاخ ادلحم بلطتي كلذ نأل « هتمرب

 .اهمدقأب اندتبم « اهنم مهألا صخلأس ىنكلو

 ىفونس ةصق

 نا يطصنلا ىلا ني ضوعت هنا كك
 ةيناثلا ةرسألا ىف ال « ءامدقلا نييرصملا بولق

 نيتلودلا مايأ عيمج ىف لب « بسحو ةرشع

 ةرسألا مايأ رخاوأ ىتح « ةثيدحلاو ىطسولا

 نم ريثك انيدبأ ىلا لصو دقو ؛ نيرشعلا

 فاخللا ىلع وأ ىدربلا ىلع ابوتكم اهئارجأ

 سانلا لابقا ىلع لدي امم ( اكارتسوألا )

 اهنولمي اوناك نيذلا نيسردملا ةصاخبو « اهيلع

 ءاملع نيب عامجا كانهو . يهذيمالت ىلع

 ىه ىهونس ةصق نأ ىلع ةيرصملا تاساردلا

 اهنأو 4 ىرصملا صصقلا ىف درو ام ريخ

 اهبيكرتو اهيولسأب اهادع ام ىلع قوفنت
 ةمزاللا رصانعلا نم اهل عمتجا امو « اهتغلو

 ءاملع ىلع رمألا رصتقي ملو « ةحجانلا ةصقلل

 لاجر نس مهريغ نا لب « ةيرصملا تاساردلا

 « اهب باجعالا ىف مهنوكراشي ملاعلا ىف بدألا

 جتلبك درايدر لسثم مه ضعب بهذيو
 ةريدج اهرابتعا ىلا سكرعمف 1نمانمع
 . 29 ةيملاعلا بادآلا عئاور نيب عضوت نأب

 وهو ةيدربلا هذه بحاص نأ كش الو

 ىف شاع « ةيقيقح ةيصخش ناك ؟2”ىهونس

 نأشب هلسرأ ىذلا هباطخ صن أرقا )١(

 ىف روشنملا رندراج نال ريسلا ىلا ةصقلا هذع

 156 ةعوممو هك 8مم (1943)و 85. 74. باتك

 وه « ىهوئس ه مسال ىرصملا لصألا (؟)
 ارظنو « ةزيمجلا ( ةهلالا ) نبا ىأ « تهناسس »
 نأو 2« طقست تناك ةملكلا رخآ ىف ءاتلا نأل

 ةفللا ىف « ىهون » قطنت تناك ةزيمجلا ةملك

 بحاص مسا نولوألا نويرثألا قطن دقف ةيطبقلا
 ' اهل قطن بسنأ وهو « ىهونس ه ةيدربلا هذه

 طا 2



 لوألا ترسونسو لوألا تاعي نيكلملا مايأ

 هتارماغم تناكو ( .م.ق لوسع - زوهك)

 4 ةهدذعب اوءاح نمو هيرصاعم باجعا عضوم

 اذه ةايح خيرات ىه ىلوألا اهتاون تناك امبرو

 دخأ ىلع بتكيل هرطس ىذلا هسن صخشلا

 كلذ ىف ماقت ةحول ىلع وأ « هربق ناردج

 كلذ ىف نيبرصملا ةداع تناك اسمك ربقلا

 . تقولا

 00ةصقلا

 : ىنالاك ةصقلا صن أدس

 ىف كلملا كالمأ ريدم « ريمألا « مكاحلا

 « قحب كلملا قيدص ؛ نيبويسالا دالب

 : لوقي ىهونس قيفرلا « هبوبحمو
 ميرحلل امداخو ؛ هالوم عبتي اقيفر تنك

 ( سانلا ) رثكي ىتلا « ىمظعلا ةديسلل ىكلملا

 ى ترسونسل ةيكلملا ةجوزلا « اهحدم نم

 تاحمنمال ةيكلملا ةنبالاو « توس ا ملخ )

 . ةلجبملا ورمت ( ةكلملا ) © « ورمتاك » ىف

 ظوفحم ةيدربلا هذهل لماكلا صنلا )١(

 اهصوصن رشن نيلرب فحتم ىف اتناك نيتيدرب ىف
 هباتك ىف رندراج

 ث. 0ةمعانصعمت اقع 8ءدمطاطسمصع كعو كتعصنطع نصل تع

 211م مع5 ءطتقعطغمع (19069).

 هنكلو ٠ باتكلا كلذ ىف اضيأ اهمجرت دقو

 باتك ىف اهل ىرخأ هيج رشنو اهتسارد داعأ
 2 رخآ

 حلددعو هم طع 5مدوإب ه2 كلمتطع 91:6:( .دك4ع)

 نم ريثك ىنع امك ةريثك تامجرت اهل ترهظ دقو
 فاضخللا عطقو تاب دربلا رمأب نيثتحابلا

 دجنو اهنم ءازجا ىلع ىوتحت ىتلا (اكارتسوالا)

 ىف ةيدربلا هذ نع رهظ ام لكب الماك انايب
 : باتك

 0. ]ع1عططمعر 18مصقمق عأ ةمصاتعو 8مم عم

 1" 8صمودع_مطقمدمدتوادع (2ةعاقر 1949)و 8. 3-5.

 عراك ريخ » نم راصتخا «توس منخ» 0؟)
 20 ملسا) عراك ريخ اهانعمو « توسس منح

 «٠ هنكامأ ىلإ 0 وه ( لوألا

 ور ااا تسلل ةنعنل ى كلا أدع مره مسا
 ٠ءاهتاذ ةقطنملا ع لوألا تاحمنمأ مره مسسأ وهف

 (روهش) نم ثلاثلا رهشلا « نوثالثلا ماعلا

 ءهقفأ ىف هلالا لخد « عباسلا مويلا « ناضيفلا

 سيتحس ىرحبلا هجولاو ىلبقلا هجولا كلم

 ( لوألا تاحمنمال جيونتلا مسا ) عر - با

 جزتماو « سمشلا عم دحتاو « ءامسلا ىلا راط

 رصقلا نكسو . هقاخ نبب هلالا مسج

 ةياوبلا اباب قلغأو « نزحلاب بولقلا تالتماو
 اوعضو دقو طالبلا لاجر سلجو « ةريبكلا
 . سانلا ثزحو « مهبكر قوف مهسوؤر

 دالب ىلا اشيج لسرأ دق كلملا ناكو

 هلالا هسأر ىلع ناكو ( ايبيل ف ) ونحتلا

 برضيل لسرأ ىذلا ©« ترسونس » بيطلا
 اوناك نيذلا كئلوأ بدؤيو « ةيبنجألا دالبلا

 دمئاع كاذ ذا ناكو « 2)ونحتلا نيب نوشيعب

 تاناويحلا عاونأ عيمجو ونحتلا ىرسأ لمحب

 . اهددعل رصح ال ىتلا

 ىلا ( السر ) رصقلا لاجر لسرأو

 ثدح امب كلملا نيا اورطخيل ةيبرغلا دودحلا

 ايبيل ىف شيعي ناك بعش ونحتلا )١(
 نوشيعي اوناك نيذلا كنلوأ امأ «٠ برغلا ىلا

 « نييرصملا ضعب ىلا ريشي كلذ ناك امبرف مهنيد
 ىلا اورفو ؛ تاحمنمأ دض نورمآتي اوناك نيذلا

 ٠ مهنيب مهووآف كانه

 ل مس



 « قيرطلا ف لسرلا هاياق دقو « رصقلا ىف

 أكلتي مل . ءاسملا لولح دنع هيلا اولصوو

 ملو « هعابتأ هعمو رقصلا راط « ةدحاو ةظحل

 تلصو دقف كلذ عمو « هشيج نيب كلذ عذب

 كلذ ىف هعم اوناك نيذلا كلملا ءانبأ ىلا ةلاسر
 ىنأل ارظنو ؟") مهدحأ ىعدتساو © شيجلا

 ملكت امدنع هتوص تعمس دقف ابيرق تنك

 ىنم ىلدتو ىبلق علهف « ( عيمجلا نع ) اديعب
 ءاضعأ لك ةريرعشقلا تباصأو ناعارذلا

 تعضوو « ًابخم دجأل ودعأ تذخأف ؛« ىمسج

 نمع ىسفن دعبأ ىتح نيتريحش نيب ىسفن
 بطلان ارا درك

 رصم نم هبره ةقيرط ىهونس فصيو
 : لوقيف

 ىتين ف نكي مل نكلو « ابونج تهجتاو »

 عازتلا نأ تندلف ىنأل ؛ رصقلا ىلا لوصولا

 ىلع رداق ىتأ ىف دقتعا نكأ ملو « ادبيس
 © « ىتام » تربعو . اذه لك دعب ةايحلا

 ةريزج » دنع تفقوو ةزيمجلا نم ةبرقم ىلع
 ةفاح دنع كانه مويلا تيضقو 9 6« ورفنس

 امدنع ىريس تفنأتساو ةعورزملا ضرألا

 ىقيرط ىف ناك الجر تلباقو . حابصلا حبصأ

 ترسونس مم ناك هنأ كلذ نم مهفي )١(

 ناك اميبرو « مهنم ادحاو نأو 2« هتوخا ضعب

 صاخ رب هلصو © شرعلا ىلا نوعلطتي نمم
 ٠ تاحمنمأ ةافو دنع ةدوعلاب عرسيل

 « قيقحتلا هجو ىلع فورعم ريغ ناكم (5)
 ٠ طويرم ةريحب دنع ناك امبر هنأ رقفيل نظيو

 لامش ىف ناك هنأ حجري ناكم مسا (؟)

 ٠ ةعبارلا ةرسألا سسؤم وه ورفنسو ٠ اتلدلا

 :راضحلا بى - م

 فئاخيلا انأ تنك امنيب فئاخ وهو ىنايحف

 نم تبرتقا ءاثعلا دعوم لح امدنعو « هنم

 براق ىف لينلا تربعو 21” « واجن ةنيدم »
 نم بهي ناك ىذلا حيرلا لضفب هل ةفد ال

 رجحم نم قرشلا ىلا تررم مث « برعلا

 وحن تهجتا مث + 9 رمحألا لبجلا ةديس
 29 « ريمألا رادج » ىلا تلصوو لامشلا

 .لامرلا ىتكاس قحسو ودبلا دصل ديش ىذلا
 كب

 نأ نم افوخ .شئاشحلا نيب ىسفن ةروكاو

 تقتأتساو . ( ىعاجتا ىف ) رظن اذا مويلا كلذ

 مويلا رحف فو . ليللا ءاج امدنع ريسلا
 تفقو امدنعو « « ىنتب » ىلا تلصو ىلاتلا

 ةسيرف تعقو 7 « رو مك ) ةريزج ىف
 تلقو ىقلح فجو (هران) تيوتكاف سشطعلا

 ىبلق نكلو « توملا معط وه اذه ) : سفن
 تعمس امدنع ىمسح ءاضعأ تعمجو شعتنا

 ىنفرعو . ودبلا ضعب تيأرو « ةيشاملا راوخ
 ىناطعأف « رصم راز دق ناك مهنيب نم خيش

 هتليبق ىلا هعم تبهذو « انبل ىل خبطو ءام

 نكلو + اضيأ ةفورعم ريغ ةنيدملا هذه )١(

 سأر دنع نوكت نأ بجي ةصقلا قايسس نم
 ٠ اتلدلا

 ىتح المعتسم رجحملا اذه مسا لازام (؟)

 ,ةرهاقلا ىف ةيسابعلا نم ةبرقم ىلع وهو « نآلا

 «روحتاح ةهلالا تناكف رمحألا لبجلا ةديس امأ

 هنماقا نصحل مسأ ريمألا رادج ةإ

 دنع ةيقرشلا رصم دودح ىلع لوألا تاحمنما

 0 تالبيمطلا ىدأو لخدم

 خزرب ةقطنم ىف تاريحبلا ىدحأ مسا(5)

 * سيوسلا

 مدس ميو دس



 ركذيف « هترماغم صق ىف ىهونس رمتسيو
 ' لليصو ىتح رخآ دلب ىلا هملسأ ادلب نأ انل

 همسا رخآ دلب ىلا اهرداغ مث 27 ليبج ىلا
 لصتا مث « روهش ةتس ىفمأ ثيح « ىموك »

 هذخأو (9 « ايلعلا ونتر » ريمأ كلذ دعب هب

 ةحار لك هيدل دجيس هنأب هارضأو « هعم

 نم نيريشك نأل ؛ رصم ةغل ىلا عمتسيسو
 كنتلوأ ناكو « هعم نوسميق. نييرصملا

 ناك . ىهونس ةناكمب هوملعأ دق نويرصملا

 لأس دقو © ىشانوماع » ىمسي ريمألا اذه

 « ةالبلا كلع ىلا هئيجم بيس نع ىهوش
 عمس امدنع هنأ هل اركاذ هتصق هيلع ديعي ذخأف

 ملو « هصئارف تدعترا تاحمنما كلملا تومي

 اديعب هلمح لب ©« همسج ىف دوجو هبلقل دعي
 لوقيف كردتسي هنكلو « ىداوبلا قيرط ىف
 ملو « ءوسب دحأ ىنع ثدحتن ملف كلذ عمو »

 ةيلك عمسأ عملو « دحأ ىهجو قف قصيي

 دعب رصم ةلاح نع ريمألا هلأسو « بابس
 ذخأ هنبا نأب ىهونس هنأمطف « اهكبلم ةافو

 هيبأ دعب ةنامألا لمحبي نم ريخ هنأو « هناكم

 هحدم ىف بنطي ذخأو . هلئامي نم كانه سيلو
 ضعب ًأدبت ضيفتسملا حيدملا كلذ دعبو

 « كلملا كلذ حدم ىف ةيرعسشلا فاصوألا

 : اهضعب ىه هذهو

 ىلع توريب لامش سولبيبوأ ليبج 0 )١1(
 - طسوتملا رحبلل ىقرشنا ءىطاشلا

 قلطي ىذلا مسالا تناك « ونئار » دالب (؟)

 اميرو « تقولا كلذ ىف ايروسو نيطسلف ىلع
 قرشلا ىلأ ىهونيس هيف رقتسا ىذلا ناكملا ناك
 قيرطلا ىلع عاقبلا ىف حجرألا ىلعو 2« ليبج نم
 ٠ قشمدو ءىطاشلا نيب ىسيئرلا

 « هسقن بحي امم رثكأ هبحي هدلب نا »
 « مههلاب مهجاهتبا نم رثكأ سانلا هب جهتبيو
 . هب نودعسيو ءاسنلاو لاجرلا هب رمي

 ةضيبلا ىف ناك نأ ذنم ازغ دقو كلم هنا
 كلذ حبصأ هتدالو ذنمو < ( دلوي نأ لبق )

 فعاضي ىذلا وه هنا « هفده ( وزغلا ىأ)

 « هل ريظن ال هنا « همايأ ف نودلوي نيذلا ددع
 . ةهلالا ةبه وهو

 وه هلا ؛ اهمكحي ىتلا دالبلا دعسأ ام
 دالسبلا مزهيسو « اهدودح ديبي ىذلا
 دالبلا ىف ريكفتلا هينضي ناو « ةيبونجلا
 مزهيل ايندلا هذه ىف دلو هنأل « ةيلامشلا
 قوف نونك سي نم ىلع ىغقيو ؛ ودبلا
 ٠ . 6« لامرلا

 نأب ريمألا حصني ةديصقلا هذه رخآ ىو
 هناف ةءالو هل دكؤو « ترسونس ىلا بتكي

 ايلاوم نوكي دلبل ريخلا لمع نع ىئاوتي نل »

 . 6« هل

 هردق معفرو « هعم ةماقالل ريمألا هاعدو

 « هتانب ىربك نم هجوزو هئانبأ ردق قوف
 لوقيو « دودحلا ىلع هتكلمم نم اءزج هاطعأو
 اميلقا تناك اهنأ » ةقطنملا كلت نع ىهونس

 هيفو « نيتلا راحشأ هيف تناك ( اي ) همسا ابيط
 . ءاملا نم رثكأ هيف ذيبنلا ناكو « بانعألا
 لك تناكو « اريثك هتيزو اريفو هلسع ناك
 ريعسشلا هيف ناك . هراجشأ اهلمحت هكاوفلا
 عاونألا عيمج نم هتيشامو ؛ ححمقلاو
 اميعز اضيأ هلعجو « « دعلا اهرصحي ال
 تاديخلا لعب عقر داكف + لئابلا قجلال
 . هعابتأ هل اهمدقي ىتلا

 دل سر سس



 « هونب ربكو « ةريثك تاونس كانه ىفَقَو

 ناكو « هموقل اميعز مهنم دحاو لك حبصأو

 ناكو ؛ رعم ىلاو نم نورفاسي اوناك نيذلا

 و « مهتف 1 !١ ىف ىربك ةذل دحب

 امهيلا ةجاح ىف ناك نم لكل نوعلاو ماعطلا

 نأ هتصق قايس نم مهقتو . دالبلا لهأ نم
 ضعب ذخأو « دالبلا ىف رشتنت تأدب لقالقلا

 هنيعف « سانلا نومجاهي 2١ لئابقلا ءامعز
 كلذ ىف لظو « هدونحل ادئاق ايلعلا ونتر ريمأ

 اهلالخ هل بتكي ناك تاوئس ةدع بصنملا

 كلذ عفرف « اهيلا بهذي ةلمح لك ىف رصنلا

 . دالبلا عيمج

 نم لطب هادحت مايألا نم موي قو

 دقو « سانلا هل عضخو هتوقي فرع « ونتر »

 هلتقيو ىهونس لزاني نأ لطبلا كلذ مسقأ

 ريمأألا هاعدتساو « هكلمي أم ىلع ىلوتسو

 ىف ىننا 2 : الئاق ىهونس درف كلذ هغلبأو

 اهتمجرتو « توساخ ب وواقح » )١(

 رييعتلا وهو « ةيبنجألا دالبلا ماكح ةيفرحلا
 « سوسكه ه لا ةملك هنم تقتشا ىذلا ةسفن

 نينرق نم برقي امي كلذ دعب رصم اوزغ نيذلا
 ىلا ىهونس ةراشا تناك امبرو ٠ نامزلا نم
 ىتلا لقالقلاو « توساخ  وواقح م لا ءالؤه

 كلذ ءدب ىه ايروس ةقطنم دوست تذخأ

 لئابق تارجه بقع ةقطنملا كلت ىف بارطضالا

 قرشلا دالب فلتخم ىف رقتسستل تاجوم ىف
 بوعلشلا ةامسملا ىهو « اهريغ ىفو , ىندألا

 اميف ريبك رثآ اهل ناك ىتلا ةيبوروا  ودنهلا

 هاعبإ

 ملو « هيوذ نم تسلو هفرعأ ال ةقيقحلا

 ند طر ناك سو ناخذ
 هنا ! الك 7 هروس تمده له + هباب اموي

 رمتسيو . « هبلطت ام ذفنأ ىناري هنأل ؛ دسحلا

 عيطق قف بيرغ روثب هسفن هبشيف ىهونس

 ىف ىسي الو « هيلع ناريثلا موجهل ضرعتي
 « دالبلا نع ىبنجأ هنأ ركذتي نأ فقوملا اذه

 . هاثخب ال هنا لوقيو ىدحتلا لبقي هنكلو

 « هماهس برجيو هسوق دعب ليللا ىغمأو
 املخ + ىرخألا هتحلسأو هرحنخ ذحشو

 « ءاحنألا ةفاك نم سانلا عمجت حابصلا حبصأ

 لك ناك » : ىهونس عم سانلا روعش ناكو

 كلذكو ءاسنلا تناكو « ىلجأ نم قرحتن بلق

 « ىلع انيزح بلق لك ناكو « نورثرشي لاجرلا
 عاجش لجر كانه سيلأ » : نولوقي اوناكو

 اك نياق

 لطللا ادبف ؛ لازنلا ةعاس تءاجو
 اهادافتق « هماهس قالطا ىف ىويسألا

 هيلع مجهو « امهضعب نم ابرتقا مث ؛ ىهونس
 فصو ف ىهونس لوقو « ىرخأ ةرم هودع

 رخآلا نم انم لك برتقا امدنعو » : كلذ

 « هقنع ىف ىمهس رقتساو « هتبصأف ىلع مجه
 هيلع تزهجأف « هفنأ ىلع ىمتراو خرصف

 دقو « رصنلا ةخرص تخرصو « ةلاتق سأفي

 هقئاعو كلذل موقلا حرفو « هرهظ قوف تفقو

 ىلوتسا مث « ولتر ريمأ « ىشننوماع »

 ناك هنأل ىهونس ىلع نوفطعي اوناك )4١
 اوناكو ٠ مهنه ايويحمو « نسلا ىف امدقتم
 كلذ لزانيل رخآ صخش كانه ناك ول نونمتي

 ٠ ىروسلا لطبلا

 ملل



 لطبلا كلذ ىدل ناك ام لك ىلع ىهونس

 ثداحلا اذه فصو متخيو « هتورث تدازو

 : ةينآلا راعشألاب

 : نييراهلا دحأ رف مايألا نم موي ىف

 . رصقلا ىلا لصو دق نآلا ىتيص نكلو

 اكلتي ىثكلتم ناك مايألا نم موي فو

 « عوجلا ببسي
 . ىراجل زبخلا ىطعأ نآلاو

 ببسي هدلب صخش كرت مايألا نم موي ىف

 « ىرعلا

 (سبالم) فو بايثلا ضيب ىف ًالاتأ نآلاو

 . ناتكلا

 ريسلا ىف عرسأ تنك مايألا نم موي ىف

 « هلسرأ نم ىدل نكي ما هنأل

 . ءاقرألا نم ريبك ددع ىدل نآلاو

 « بحر ىنكسمو « ليمج ىتيب نا

 . رصقلا ىف سانلا ىنركذيو

 هب فأري نآ هللا نم كلذ دعب ىنمتي مث

 غبسي نأ احلم هللا لأسيو « رصقلا ىلا هديعيو

 رصم كلم لعجب نأو « هتفآرو هتمحر هيلع

 ىلا درع ىمسج تيل » : هيلع نافطعي هتجوزو

 ىب لحو تتاو دق ةخوخيشلا نأل هبابش

 ىاعارذ فعضو ىانيع تلقث دقل . فعضلا

 ىعونس لسرأو . « ىنم ابيرق توملا حبصأو

 « امهفطعتسي هتجوزو ترسونس ىلا

 هيرظان عتميل رصم ىلا ءىجملا ىف امهنذأتسيو

 بنك امك كلملا نم درلا هءاجف « امهلافطأ ةيؤرب

 ترسونس هيلا ثعبو « راغصلا ءارمألا هيلا

 دقو « هبلق ىلع رورسلا تلخدأ ةريثك ايادهب

 هموسرم قدأ ةرابعب وأ كلملا باطخ ناك
 هصن بتكف « هسفن ىلع امالسو ادرب ىكلملا

 لماكلا صنلا اضيأ بتك امك « هتصق ىف الماك

 ش . هيلع هدرل

 هنأب هايا اركذم هموسرم ىف كلملا هل بتك

 نأ نود ةيبنجألا دالبلا ىف رقتساو « رصم كرت

 حوليو . هسفنب هسفن ىفنيف بنذ ىأب ىتأب
 ىهونس نيب عمجت ةبارق ةلص كانه تناك هنآ

 « ريخب ةكلملا نأ كلملا هل دكاف « ورفن ةكلملاو

 « دالبلا ةرادا ىف مهزكارم مهل اهعانبأ نأو

 اذا مهنمو ةكلملا نم ريثك ريخ هلانيس هنأو

 « هيف ًاشن ىذلا دلبلا ىلا ةدوعلا ررق ام

 ىرثلا لبقي ىتح » رصقلا ىلا ةيناث ةرم دوعيو
 ءانمأ نيب شيعيو « نيريبكلا نييابلا مامأ

 « رمقلا

 لك هل اولعمي نأب هدعبو « هتافو موي بارتقاو

 نوكيس»ب حي امك هتثج نوطنحيو هب قيلي ام

 نوكيسو « كنفد موي ىف ةزانج بكوم كل

 . ةروزاللا نم هسأرو « بهذلا نم كتوبات

 .ةفاحز قوف عضوتسو كقوف ءامسلا نوكتس

 « كمامأ نونغملا ريسو ثاريثلا كرحتس

 . كربق باب دنع «ووم » لا ةصقر ىدوؤتسو
 « كنيبارق ةدئام هبلطتت ام كلا نوؤرقيسو

 . كحباذم مامأ محئابذلا كل حبذتسو
 ني( كرف دنع قا )«كتففا ةوكتمو
 « نييكلملا ءانبألا ( رياقم ) نيب ضيبألا رجحلا

 كنفدي نلو ؛ جراخلا ف تومت نا اذكهو

 .. ةاشش دلج لخاد كوعمشي نلو « نويويسألا

 . « ( رصم ىلا ) دعو كتثجل ثدحي اميف ركفف

 هتخوخيشب ترسوئس ا ذبو .٠

 د را بح



 دق موسرملا اذه نا ىهونس لوقو '

 « هيلع ءىرقو هتليبق لاجر نيب وهو هلصو

 لضف ةلحللا كلت ىف ىسو هتحرف تدتشاف

 : ةليوطلا نينسلا هذه لك هيلع دالبلا كلت

 بارتلا تكسمأو ىنطب ىلع تيمتراف »

 نيب ىرجأ تذخأو « ىرعش هب ترفعو
 ثدحت فيك » : لوقأ انأو احرف نكاسملا

 هب ىتأف هداؤف هلضأ مداخل ءايشألا هذه لك

 . © 7 ةشحوتم دالب ىلا

 ترسونس كلملا ىلع ىهونس در ىو

 هل دكريو « رصم نم هبره ىرخأ ةرم ركذي
 فرعأ تسل ) : هيف ركفي وأ هريدي مل هنأ

 كلذ ناك . ىتاكم قرافأ ىنلعج ىذلا ام

 لهأ نم صخشل ثدحي امك ملحلاب هبشأ

 نيتنفلا ىف ةأحف هست ىرب امدنع انلدلا

 تاعقنتسملا نم اصخش نأ وأ (ناوسأ ةريزج)

 نكي مل . ةبونلا ىف هسفن ىري ( انلدلا ف )

 دحأ ىندهطضي ماو « هفاخأ ام كانه

 باطخلا سفت ىو . « احراج الوق عبسأ ملو

 نا سويس عاهد رعت اهم اكيأازف
 كاني هيسفتلا نك و .ايرروتب دعا ةيلتسلالا هكر
 هدالوأ نم دلو لك حبصأو « ازاتمم 5

 عم هقول الوب كب اناقتك نوف اهنز
 هسفن ربتعي اذه هباطخ ىو . نيريثك ءامعز

 كلم مساب دالبلا كلت ىف مكحي ناك امنأك

 ىلا ةدوعلا ىف ترسونس نذأتسو « رصم

 اذيفنت كانه هلمع كرت هلا هل لوقيو رصم

 دالسلا ءارمأ رشعس ب اريخ هيصويو « هتيغرل

 هلآسيو « رصم كلمل امئاد نيلاوم اوناك نيذلا

 . هيلا مهوعدي نأ

 ىرخأ ةرم هتصق درس ىلا ىدونس دوعبو

 بتكو ىكلملا موسرملا ىقلت نأ دعب هنا لوقيف
 « اي » ىف ادحاو اموي الا ثكمي مل هيلع هدر

 هئانيأ ربكأ ماقأو « هئانبأ ىلا هتورث ملس ثيح

 ّنَلا لصو امدتعو . ةليبقلل ميعزك هناكم ىف

 207«سروحقرط» ةنيدم دنع ةيرصملا دودحلا

 « ىارسلا ىلا اباتك دودحلا طباض لسرأ

 ىألم نفس عضبب ترسونس كلملا هيلا ثعبف

 نأ دعب هوبحص نيذلا ودنلل اهاطعأ انادهلاب

 نيذلا نييرصملا نيفظوملا ىلا ادرف ادرف مهمدق

 لاجر عم داعو مهعدو مث « رصقلا نم اوءاج

 ركبملا حابصلا ىو . ةمصاعلا ىلا رصقلا

 نم ةرشع ءاج 2 كلملا ةلياقل ةهوعديل اوءاح

 ىنوداقو لاجحرلا نم ةرشع بهذو 4 لاجرلا

 كع هن درظتن كلملا ءانأ ناك » ىارسلا ىلا

 ةعاق ىلا هب اولخد املف + ىجراخلا بابلا

 ميظعلا هثرع قوف هتلالج تدجو » : شرعلا

 ىلع تيبترا امدنعو . ةيبهذلا ةباوبلا ىف

 . قفرب ىنبطاخ دق ( كلملا ىأ ) هلالا كلذ نأ
 « ىحور ترف . مالظلا ىف هوفطخ لجرك تنك
 ى دوجو ىبلقل دعي ملو « ىدسج شعتراو

 ضعب هعمسم ىلع رركت ذخأو « ضرألا

 ) 0١ىزولبلا عرفلا ىلع ةنيدملا هذه تناك «

 تقولا كلذ ىف لينلا عورف دحأ *

 ارو اح



 : الئاق ىهونس هيلع درف هموسرم ىف هركذ ام

 عيطتسأ ىنتيل ؟ ىديس ىل هلوقي ىذلا ام »
 كلملا رمأ اريخأو « ردقأ ال ىناف ةباجالا

 : ةكلملل لاقو نييكلملا لامطألا لاخداب

 ايلا داع ىذلا ىهوئس وه اذه © ىرظنا »

 « ودبلا ءانبأ نم ايقيقح انبا « ايويسآ
 لاسبتلالا عرمو ايلا خرط حرقت
 هنا » : هتلالحل اولاقو « اعيمج نويكلملا

 هنا» كلملا درف «كلملا ىديس اي اقح وه سيل

 مهدئالق مهعم اورضحأ دق اوناكو .«امح وه

 اوذخأو «هنم ةيدهك مهخيشاخشو

 ةليوط ةينغأ هل اونغو « كلملا نوفطعتسي
 هنم ةيدهك مهحنمي نأ اهتياهن ىف هنم اوبلط

 + لاههشتلا ةهلآ نبا خيضلا كلذ »

 رف هنا . رصم ىف دلو ىذلا ىجمهلا كلذ
 نكلو + كنم ةبهر دالبلا كرتو كنم افوخ

 دمب عزحب نأ كتلالج ىري ىذلا هجولا
 . « فاخت نل كيلع عفت ىتلا نيعلاو ؛ كلذ

 فاخب نل هنآب هئانأ ىلع كلملا درو

 ءانمأ نم انيمأ هنييعتب رمأو « عرجب نلو
 ىف نيفظوملا رابك نيب هناكم لعجو « رصقلا

 . طالبلا

 « ءارمألا دحأ لزنم ىلا هوذخأ فيكو « هل

 هوسللاو ةورطع فيكو 7 امامح هل اودعأو

 ثدح ام كلذ دعب ىهونس فصيو

 أو حالملا ةصق

 ىم اهنع ثدحتأس ىتلا ةيناثلا ةصقلاو

 ةلودلا رصع ىأ « هسشن رصعلا نم ةصق

 « ةرماغملا بحب سانلا هيف مرغأ ىذلا ىطسولا

 ةبصق وأ ةيئانلا ةريزحلاو حالملا ةصق ىمستو

 ةراشا لك نوبلي مدخلا ناكو 7 بايثلا رخاف

 تخلسناو ىمسج رداغت نينسلا اولعجو » : هل

 ءارحصلا ىلا اوقلأو ىرعش اوحرسو « ىنع

 ىلا ىببالمب اوقلأو تاورذاقلا نم لمحب

 « بايثلا رخفأ ىنوسبلأو ءارحصلا ىنكاس

 ىلع تسنو . روطعلا عاونأ نسحأب ىنورطعو

 تيزو امهيف مه نمل لامرلا تكرتو ربرس
 . « هب هت خطلي نأ بشخلا

 « كلملا هيلع هقدغأ اميق ىهوتس ليطيو

 هنيزو رصقلا ءانمأ دحأب قيلي اتيب هاطعأ ذا

 ثالث هب نوتأب » رصقلا نم هماعط هل بترو هل

 ردصأو «دحاولا مويلا ىف تارم عبرأو تارم

 « هل ربق ةماقال هيسدنهم ريبك ىلا هرمأ كلملا

 نسحأ هل اوقتتاو « عانصلا رهمأ هل اونيعو

 « نيمزاللا ةنهكلا هل اوتيعو « ىزانحلا ثاثألا

 ىف هل اوعضوو « ةمزاللا لوقحلا هل اوفقوأو

 كلذ ةبقن تناكو « بهذلاب ىطغم الاثمت ربقلا
 متخيو . صلاخلا بهذلا نم ةعونصم لاثمتلا

 رمأ ىذلا وه كلملا ناك » : الئاق هتصق

 هذه لثم تلمع نأ ثدحي ملو . كلذ لمعب
 اذن اهو . ( ىلثم ) طيسب لجرل ءايشألا

 موي نيحي ىتح كاملا لضف ىنرمغي شيعأ
 . 6« ىتافو

 ةيئانلا ةريز+ 8

 نبي رصملا دحأ صقن اهيفو « قيرعلا حالملا

 ةريزج ىلا لصوو هتنيفس هب تمطحتو رمحألا

 « دجريزلا ةريزج تناك امير ؛ رزجلا نم

 دل سوءا دس



 لخدم دنع اهنم بونجلا ىلا تناك امير
 . ريحألا رحبلا

 ةصقب ةصقلا هذه نراقن نأ انكم الو
 «نيوكتلا وأى صصقلا نفلا ةيحان نم ىه ونس

 نم اءزج تناك اهنأ حجرملا نمو . ظافلألا

 ناك « راحبلا تارماغم نع صصق ةعومجم

 مل ىذلا مهتلمح سيئر نع كلذب اورسيل

 ةلحر ىف هيلا كلملا هلسرأ ام قيقحتب رفظي

 هنع ىرسيل هيلع اهصق هعم ناك رخآ صخش

 لباقي ىتح هسفن ىلا ةقثلا ديعيو انركذ امك
 5 سفنلا نئيطم وهو كلملا

 ْق ةلماك ةصقلا هذه انيلا تلصو دقو

 ريسدبالق ىسورلا ملافعلا اهارتشا ةيدرب

 هيف اهيلع رثع ىذلا ناكملا قيقحتلا هجو ىلع
 داحتالا ىف دارجنينيل فحتم ىف نآلا ىهو
 1( ىتييفوسلا

 ةرملل اهفشتكم اهنع بتك )١(

 هلحم مق 155 ماع

 : هباتك ىف ةلماك اهرشن مث (جوم6), م. 3
 117, ماوس عطل ةع همدتع تح 71د 2هوغ (81طاتم»

 لطغودع 0: 8سلع 11, ةع نهلعع 5912)

 مهضعب اهنراقو نوريثكلا اهمجرت دقو
 صصق ةصاخبو « تارماغملا صصق نم اهريغب

 هذهب نيمتهملا رثكأ نمو 2« ىرحيبلا دابدتسلا
 رخآو فيتنكيف ريميدالف ىسورلا ملاعلا ةصقلا

 : اهنع هبتك ام,

 ىف لوالا
 2ع عدتل ع5 123213

 آر 11يوم, 17هووهع ؟عمو اثذكع

 1هصتمتسعر آدع نهنعع 241

 نم الابقأ دحت مل ةصقلا مده نأ حوليو

 ةخسن ىأ ىلع نآلا رثعن مل اذهلو « نييرصملا

 ةسيتقم اهنم ءازجأ ضعب دجن وأ + اهنم ىرخأ

 فاخللا عطق ىلع ةبوتكم وأ ىرخأ تايدرب ىف

 * روصع

 رحبلا وه ةصقلا هذه ثداوح حرسمو

 ةرسألا مايأ كتم ثوبرصملا ناكو « رمحألا

 ىلا تالمحلا نولسري لقألا ىلع ةسماخلا

 نيئطاشلا لمشت تناك ىتلا « 59585 دالب

 بدنملا باب لوح ىويسآلاو ىقيرفالا

 لسا كل ل ل

 لكو ةفلتخملا روطعلا عاونأو روخبلا صخألا

 ءاوس « دالبلا كلت ىف هنودحب اوئاك ام

 علسك اهيلا ىتأي ناك امم وأ هجتنت تناك امم

 . ةيراجت

 ممألا بادآ خيرات ىف نيثحابلا رثكأ ليميو
 هنع تلقن ىذلا لصألا ةصقلا هذه رابتعا ىلا
 نع هؤرقت امل شم « ةلثامملا تارماغملا ضعب

 فلأ ىف دابدنسلا ةصق وأ ةسدوألا ف سيلوب

 . ةليلو ةليل

 ف ةيئان ةريزج ىف ةصقلا ثداوح رودتو
 اهمكحبو اهتكسي ةروحسم ةريزج « رحبلا

 عيطتسي مجحلا لئاه نابعث « ىداع ريغ نئاك
 ريغ هنكلو « بيغلا نع ءىبنيو ثدحتت نأ

 « ةنوعملا ىلا ةجاح ىف نيذلا دعاس لب ريرش

 نأ نفتتبلا يار: دقو م ةاناطع مهيلع قدغيو
 ةصق ىف هرثأ رهظ ىذلا ردصملا وه اضيأ كلذ

 فلأ باتك ىف نجلا كلمو « نامزلا نيز ريمألا

 . اضيأ ةليلو ةليل
 اهتادب ىه هذمهو ةلماك ةصقلاو

 : ةئحافملا

 اهيأ كبلق نئمطيل » : قولا عباتلا لاق

 دقل . نطولا“ ىلا و ا

 لبح اودمو « دتولا اوقدو ةقرطملاب اوكسمأ

 « ضرألا ىلع ( ةنيفسلا ةمدقم ) ةمدقملا

 دقل . هاخأ لجر لك قناعو تاولصلا تميقأو

 دحأ انتلمح نم صقني ملو نيملاس انتراحب داع

 دل صور سل



 © 6 تاواو » ( دالب ) رخآ ىلا انلصو دقل

 اندع دقل ! رظنا . "92 © تمنس » يب انررمو

 . « انضرأ انلصوو مالسب

 ريممألا ىلع صقن عباتلا اذه ذخأو

 رمحألا رحبلا ىف لزن امدنع « ةببرغلا هتصق

 اهلوط « ةنيفس ىف كلملا مجانم ىلا ادصاق

 ىلع ديزي اهضرعو « ارتم نيتس نم رثكأ
 ةئام اهتراحب ددع ناكو 6 ارتم نيرشع

 نم تبثأ مهبولق تناك نمم » الجر نيرشعو
 قبتلا مهتعاطتسا ىف ناكو « دوسألا بولق

 لبق ةفصاعلاو ؛ اهاوصو لبق ةعبوزلاب
 . © اهلاودح

 رحبلا ضرع ىف مهو ةفصاع مهيلع تبهو
 عافترا ناكو « حبرلا مامأ مهتتيفس تراطف

 « ةنيفسلا تمطحتو « راتمأ ةعبرأ ةجوملا

 دحأ جني ملو بشخلا نم ةعطقب وه قاعتو

 رزجلا نم ةريزج قوف جوملا هامرو . هريغ

 سنؤؤم نم هل نكي مل « ةثالث امايأ اهيف ىفق
 نأ دج ةكرحلا عاطتسا املف « هبلق ريغ

 اهيفو « تاورغخلاو هكاوفلاب ىألم ةريزحلا
 دقوأ مث هتافك اهنم لانف رويطلاو كمسلا

 , © ةهلكل انابرق مدقو اران

 ناوسأ نيب ةدتمملا ةقطنملا ىع تاواو )١(

 ةرشع ةيناثلا ةرسألا ىف قلطت ملو « وكسروكو
 لب « طقف لينلا ءىطاش ىلع ةعقاولا دالبلا ىلع

 رحبلاو لينلا ند ةعقاولا ةقطنملا ىللعو اهيلع

 ٠١ رمحألا

 مامأ ةجيب ةريزج ممسا « تملس » (؟)

 ٠ ناوسأ ىبونج ةليف ةريزج
 أاصع مدختسا هنأ صئلا ىف ركذي (9)

 اهفرعىتلا لئاسولا مدقأ نم ىهو « رانلا ديلوت
 ء رانلا ىلع لوصحلل ناسنالا

 هنظف دعرلا هبشي اتوص كلذ دنع عمسو

 راجشألا عورف تذخأو « رحبلا جاومأ

 نم ههجو ىطغف لزلزنت ضرألاو فصقتت

 همامأ ىأر هينيع نع هيدي عفر املف « فوخلا
 ١هركع ) اعارذ نيثالث ناك » هنم برتقي انابعث

 نم رثكا هنقذ لوط ناكو + لؤطلا ف ( ارت
 هايجاحو بهذلاب ىطغم همسج ناكو « نيعارذ

 . © ىقيقحلا دروزاللا نم

 كلت ىلا هرضحأ نمع ناسعتلا هلأسو

 نأب ةقيقحلاب هربخي مل اذا هددهو « ةريزجلا
 ىنبطاخت كنا » هباجأف « دامر ىلا هليحب

 دل وي ناسا نا ون كتضنلا ذل كلو
 ىتح همف ىف نابعثلا هلمحف « ءىثب سحأ ال

 ىرخأةرمهلاؤؤس داعأو 6 هنكسم ىلا هب لصو

 لاق اهتم ىهتنا ام اذا ىتح « هتصق هيلع صقف

 اهيأ + فخت ال « فخت ال » : نابعثلا هل

 دقل . ىلا تئج كنأ املط سبعت الو « ريغصلا
 ىلا كلصوأ امدنع شيعت نأ اقح هللا ءاش

 فصي نابعثلا ذخأو « هذه « حورلا ةريزج »

 اهيف ىفقيس هنأ هل دكأو « اهتاريخو ةريزحلا

 نم ةيتآ ىرخأ ةئيفس رمت مث « روهش ةعبرأ

 تومي نلو مهعم دوعيسو اهتراحب فرعي رصم
 . هدلب ىف الا

 فيكو « هيلع صقي هرودب نابعثلا ذخأو

 مهددع ناكو « نيباعثلا نم هبراقأ هعم ناك

 امير ةأرما ادع كلذو « نيعبسو ةسمخ اعيمج

 بهشلا ىدحا نكلو + سنالا نم تناك

 «ديعب ناكم ىف ناك هنأل ؛ وه الا اعيمج مهتلتق

 هدعبو « ثايعثلل هركش مدقي راحبلا ذخأو

 دا اد ده



 هل مدقيسو « كلملا ىلع هتصق صقيس هنأ

 رصم نم هل لسريسو « نييارقلا عاونأ عيمج

 نكلو « رصم ضرأ ى نيمث لكب ةلمحم انفس
 هل لاقو هنم رخسو « هلوق نم كحض ناسعثلا

 روطعلا هيدلو م تكنو دالب ريمأ وه هنأب

 دعب هنأب هربخأ نأب كلذ ىلع دازو « روخبلاو

 106 زوو ايلا طب ىلا 6ك هدام
 ء هل 5 ىف حالملا 3 دو . ءأم ىلا ل 5-8

 تنبحتف امامح ابنع انك ةتيفسلا تءاج مث
 اوناك نم تيدانو « ةيلاع ةرحش تقلستو

 فرع دق هتدحوف هريخأل تبهذو . اهيف

 ةمالسلا عم ؛ ةمالسلا عم » : ىل لاقو « كلذ

 ريخد ىنركذاو 6 كدالوأ ىرتل كلزتم ىلا

 . 6 كنم هبلطأ ام لك وه اذه ناف كدلب ىف
 « هل اركش ضرألا ىلع همامأ راحبلا ىمتراف

 عاونأ عيمج نم ةريثك ريداقم ناعثلا هاطعأو

 لويذو نينيعلا لحكو روطعلاو روخبلا
 دسسصلا بالكو لسيسفلا نسو فارزلا

 لا ا هلقنف سيئاسسللاو ةدرفقلاو

 ةرم ضرألا ىلع ىمترا امدنعو . ةنيفسلا

 نابثلا هل لاق ؛ هركش هل مدقيل ىرخأ

 «© نيرهش دعب ةمصاعلا لصتس ! رظنا »

 ىف كيابش كيلا دريسو كلافطأ نضتحتسو

 حالملا لوقيو . « ( كدلب ىف ) نقدتسو رصقلا

 لكب داعو ققحت دق نابعثلا هلاق ام لك نأب

 مامأ هركش كلملا نأو « تاريخلا كلت

 دضهأو « هل اعبات هنيعو نيفظوملا رابك عيمج

 نأب هيصويو هلان ام ىلا ريمألا هني حالملا

 : هبيحب ريمألا نكلو « هتحيصن ىلا عمتسي
 ىذلا اذ نمف . ىقيدص اي الاتخم نكت ال »

 ءانثأ حجبذيس رئاطل حابصلا ىف ءاملا ىطعي

 , 290 « 9 راهنلا

 لاثمالا نيب نم ةلمجلا هذه تناك امبر )١(

 ىهو « دهعلا كلذ ىف نييرصملا ىدل ةرئاسلا

 كلملا نأب هنامياو ةلمحلا سيئر سأي لثمت

 هستمهم ىف هلشفل هيضغ ماج ةيلع لزنيس
 هذه دنع ةيئانلا ةريزجلاو حالملا ةصق ىهتنتو

 كلذ دنع هتنت مل ةيدربلا نكلو ةريخالا ةلمجلا

 هلأ ركذي اهخسن ىذلا بتاكلا نأ ىرن لب دحلا

 ىف اهدجو امك اهتياهن ىلا اهتيادب نم اهلقن
 نومأ» ةرعاملا عباصالا وذ بتاكلا اهيتك ةخسن

 ٠ ةحصلاو ةداعسلاو ةايحلا هل « ىنيما نب اع

 حيصفلا ىورقلا ةصق

 دقف « اهخررات فرعن ىرخأ ةصق هذهو

 بن » كلملا رصع ىف تناك اهثداوح نا ليق

 ايفا فارس دعا عار تح وراك ص

 حجرألا ىلع تبتك اهنكلو « ةرشاعلا ةرسألا
 ىف اريبك الابقا تقال دقو « ليلقب كلذ دعب

 سن عبرأ ىلع رثع ذا « ىطسولا ةلودلا مايأ
 فحتم ى اهمهأو « ىرخألا تافطتقملا ادع اهل

 نيتصقلا نع ةصقلا هذه فلتختو . نيلرب

 ةياتك نكي مل اهتباتك نم فدهلا نأب نيتقباسلا
 ديهمتك ةصقلا تعضو امناو « اهسفن ةصقلا

 ىنع « ةيبدأ تالاقم عست نم اهدعب ىتأي ال

 اهظافلأو اهتاريبعتو اهيناعم ءاقتناب بتاكلا

 . ةيانعلا لك

 رصع ىف ةصقلا هذه تبتك
 «ىلوألاةرتفلا

 مل سول سس



 اريثك تريغ ىتلا ةيعامتجالا ةروثلا دعب ىأ
 تناكو « درفلا ةميق نم تلعأو ؛ عاضوألا نم

 وعدتو « عونخلا مدعو قحلاب ةبلاطملا عجشت
 نأو « نيملاظلا ىلع ءاضقلاو ملظلا وحم ىلا

 ىلع بساحيس هردق الع امهم نأسنا لك
 ايعار الا سيل مكاحلا نأو « هادي هتنج ام

 « مهتحار ىلع رهسلاب فلكم وه نمع الوئسم

 . هللا مامأ ريسع هباسح ناف كلذ ىف لمهأ اذاف

 كانه ناك هنأ ركذتف ©20ةصقلا هذه أدبت
 ناك 6« بونا - نا - وخ » ىمس صخش

 اهيمسيف مسا نم رثكا ةصقلا هذهل )١(
 ىأ كلينال انكلو حيصفلا حالفلا ءاملعلا ضعب
 ىف لمعي احالق ناك اهبحاص نا ىلع ليلد
 نيذلا ىلاعألا دحا ناك هنأ حجرالا لب ضرألا

 رسخآلا ضعبلا اهيمسيو ٠ ةراجتلا ىف نولمعي
 ةملك قالطا نكلو ( رقفبل لم ١ ىحاولا ةصق
 رمأ نورطنلا ىداو ناكسم دحا ىلع ىحاولا

 ناكس مه حاولا ناكس نأل فرعلا عم ميقتسيال
 ةجراخلاو ةلخادلاو ةرفارفلاو ةيرحبلاو ةويس
 ىورقلا ةصقب اهتيمست ترثآ أآذهلو . طقف
 اريغص ارجات ناكأ ءاوس اهبحاص نأل حيصفلا
 نورطنلا جارختسا ىف مأ ةحالفلا ىف لمعي مأ
 ىذلاناكملا كلذ ىف شيعي ناك هناف باشعالا مأ

 ءانبأ نم نكي ملو ةريغص ةيرق نوكي نأ ودعيال
 اصخش ناك هنآل هب باجعالاناكو نيملعتملا ندملا

 كلذ عمو ةيئانلا نكامألا ناكس نم اطيسب
 نسحو ةحاصفلا نم اميظع اردق ىنوا دقف
 ٠ ريبعتلا

 ىف روشنم ةصقلا هذهل لماكلا صنلا
 1, 7هووادسع ةهمخ كش. كيم طزع ؟لهوعمو ع5

 وعم (1908).

 رسشنو 955١؟ ماع ىف داع رندراج نكلو
 84, و, (923 ) ىف تافاضاو تاحيحصت ضعب

 تامجرت :اهنيب نم اهل ةريثك تامجرت كانهو
 ساسسو رديورو نامرآو وريس امو رندراج
 صصق» ىمسملا هباتك ىف رقفيل اهمجرت اريخأو

 انايب ةريخالا هتمجرت عم دجنو «ةيرصم تاياكحو
 + ةماهلا عجأرملا عيمجد

 ةجوز هل .تناكو نورطتلا ىداو قاكس نم

 نأ صخشلا اذه دارأ . 6« ةيرم » ىمست

 مامط ىلع لصحيل لينلا ىداو ىلا رفاسي
 ةيفكن ام هجوز هل تدعأف « هدالوأل ةلغو

 ءىنثلا اهدالوألو اهل كرتو « قيرطلل داز نم

 ناك ام لك هريمح لمحو « دوعي ىتح ليلقلا

 باشعأو نورطنو حلم نم نورطنلا ىداو ىف

 رصم ىف سانلا ناكو « عاونألا ةفلتخم

 دهفلا دولجو ةرفارفلا ةحاو نم ىصع ضعب
 . اهريغو بئذلاو

 ىف ) ايسانها ةنيدم ادصاق هريمح قاسو

 رصمل ةمصاع تناك ىتلا ( فيوس ىنب ةيريدم

 لاقي ةقطنم ىلا لصو املف . تقولا كلذ ىف

 افقاو الجر كانه دجو 6« ىفف - رب » اهل

 « تخن - ىتوحت » ىمسي رهنلا ةفاح ىلع
 ق ناك ىذلا « ورم نب ىسنر » عابتأ نم
 نم ناكو « رصقلا باجح سيئر تقولا كلذ
 عسطو « كلملا نم نيبرقملا نيفظوملا ربكأ

 همداخ نم بلطو « ةليحلا ىلا أحلف ؛« ىورقلا

 قوف اهشرفو شامقلا نم ةعطق هل رضحي نأ
 ىف ىلدتت اهيتفاح ىدحا تناكف « قيرطلا
 ىذلا ريعشلا قوف ىرخألا ةفاحلاو رهنلا ءام

 «قيرطلا نم رخآلا بناجلا ىلع اعورزم ناك
 نأ نم وسنر هرذح ىورقلا هيلا لصو املق

 هنأب ىورقلا هباجآف « شامقلا قوف رمي

 لقحلا ىلا هريمح قاسو « ديري ام لعفيس

 دصقأ ال ىئنا » : هباجأف « اقيرط هريعش نم

 دل سو دس



 قيرطلاو عفترم رسجلا . ريخلا ليبس الا
 ِكنأل ٍ؛ ريعسفلا ىف ( ريسلا ) وه ديحولا
 انل حمست تسلا . كيايشب انقرط تددس

 . 6 7 ريسلاب

 ىلع ريمحلا دحأ لام امهتشقانم ءانثأو

 هنأب تخن - ىتوحت لاقف هنم مضقف ريعشلا

 «هريعشل هلكأ ىلع ءازج رامحلا كلذ ذخآيس

 هنأب ددهو « اضرتعم نيكسملا ىورقلا حاصف

 بحاص نأ فرعي هناف « َكلَذ ىلع تكسي نل

 ىشر رصقلا باجح سيئر وه ضرألا هذه
 ءاحنأ ميمج ىف ةقرسلا براحي ىذلا ورم نبا
 . هضرأ ىف قرسي وهف كلذ عمو « دالبلا

 مث « اظلعم تخن - ىتوحت هيلع درو
 هريمح ذخأو ابرض هيلع لاهناو اصع ذخأ

 , « هب لح امم ارم ءاكب ىورقلا ىكبو . اهلك
 ؛تمصلاب هرمأو هرهن تخن -- ىتوحت نكلو

 ىذلا سيريزوأل دبعم نم ةبرقم ىلع هنأل
 درق ©« تمصلا بر هنأ هتافلص نيب نم ناك

 هنآلاو « ىعاتم قرست كنا » ىورقلا هيلع

 براي . ىمف نم ىوكشلا ذخأت نأ ديرت
 . « حرصأ ال ىتح ىعاتم ىلع در تمصلا

 فطعت س مايأ ةرثع ىورقلا لظو

 املف ؛ ىودح نود © تخن - ىتوحت »

0 
 ةنيفس ىلا لوزنلاب مهي ناك امدنع هلباق دقو

 ىورقلا هبطاخف « ةمكحمك مدختست تناك

 صقيل هيف قثب امداخ هيلا لسري نأ الئاس
 ىرج امب ملعو كلذ لعفف ؛ هل ثدح ام هيلع

 نم هعم اوناك نم ىلا ىوكش عقرف « هل

 مهنكلو « تخن - ىتوحت » دض ةاضقلا

 دحأ ىورقلا كلذ ناك امير هنأب هيلع اودر

 دارأ امير هنأو « « تخن - ىتوحت » ىحالف

 مهيلع زعو « هريغ دنع لمعلل باهذلاو هكرت

 ةيمك لجأل تخن - ىتوحت اومكاحي نأ
 اوبلطو « حلملا نم ليلقلاو نورطنلا نم ةهفات

 هضوعي نأ تخن -ىتوحت ىلا بلطي نأ هنم

 . . كلذ لعف نع رخآتي نلو « اهنع

 هركذو ؛ ايكاش ىسنر ىلا ىورقلا ءاجو

 بأ هنأو ؛« لدعلا ذيفنت نع لوئسملا هنأب

 نأ بجي هنأب هركذو « مولظملا ىماحو ميتيلل

 وذ هنأل هل رصتنيو « سانلا نيب لدعلا ميقي

 . هل رصان الو فيعضو ريقفو ءابعأ

 هيلع صقو كلملا ىلا ىسر بهذو
 كئلوأ نم ادحاو نأب هل لاقو « هتصق

 «ثيدحلا نوديحب نيذلا ءاحصفلا نيبورقلا

 بلطق ايكاش هيلا دصقف « لاجرلا دحأ هملظ

 « هلوق نم ديزي ىتح هفصني الأ كلملا هيلا

 هتاذ تقولا ىفو « ةباتك هلك اذه لحسي نأو

 ىداو ف هدالوأو هتجوزل بتري نأب هرمأ
 هل بتري نأو « ماعطلا نم ةنووثم نورطنلا

 ىذلا وه هنأ ملعي نأ نود هيفكي ام اضيأ

 . كلذ لعف

 « رخآ دعب اموي ددرتب ىورقلا ذخأو

 ىتح ةثلاثب مث ةيناثب ىلوألا هاوكش عبتأو
 ق نفت اهنم ةدحاو لك ىفو « اعست تغلب

 ثدح امع هتيلوئسب هركذيو « هقحب ةيلاطملا

 .ملظلل هترصانمل هيلع هللا بضغ نم هرذحيو هل

 ملا وى ب سس



 هيلع رهلظ ةعساتلا هاوكش ةياهن قو

 مدقأ ىنا ! رظنا » : هلوقب اهمتتخاف سأيلا

 .امهل ىفصت ال كنكلو كيلا ىاوكش

 ىلا كدض ىاوكش مفرأسو نآلا بهذآمو

 اديعب ريسي ىورقلا أدبو . ©« سيبونا هلالا
 بهاذ هنأ وهو « هب دده ام ذيفنت امزتعم هنع

 هناوعأ نم نينئا هفلخ لسرآف « ىتوملا هلا ىلا

 ىلع وسنر هبقاعي الثل ائاخ ناكو هب اداع
 ءىداب ىف قدصي ملو هاوكش ىف هنم ردب ام

 6 باهححلا سيئر هنأمط امدنع هينذأ رمألا

 كلملا ةصق

 ىف ةقدلا انثش ناو . ىرخأ ةصق هذهو

 «ةدحاوةصق اهمظنننت' صصق ةدعىهف ريبعتلا

 دهع ىف سانلا نيب ارشتنم ناك ام انل روصت

 « ميظعتلا نم ةلاه اهيلع اوفضيل ءامدقلا

 كولم روصع ئلا اهتداوح ةسن اوراتخا ذا

 مهراثآو مهلامعأتناكو 9 خيراتلا ف اورهتشا

 اوناكو « مهدعب اوءاج نم نويع مامأ ةلئام

 8 زازتعاو باجعا ةرظن مهمايأ ىلا نورظني

 تاياكحلا نم ةعومجملا وأ ةصقلا هذهو

 ةروكذم « نيلرب فحتم ىف ةيدرب ىف ةظوفحم

 معسناب ةيربصلا :تاسارقلا: تك نم ربتك ف
 نأ وه ةيدربلا عوضومو. (0 راكتسو ةيدرب

 : هباتك ىف نامرأ اهريششن )0١(

 هك 85 مهب, آنأع طلمعءطعم لعق 22مومبو 557 عوزورم حس

 8ةلئتطعتلت دصععدم هل. 0ءاعدتملل هدصسلا كك. 1[ مدلل

 لاتتمءععمم 83 70 71 85ةدءالم 1826,

 عيمج ىف ةروشنم ةريثك تامجرت اهلو
 ملو 52 ميدقلا ىرصلا بدالاب ةصاخلا بتكلا

 0 ةيدريلا هذه نم ىرخأ خسن انيلا لصت

 اولحس ىتلا ةيدربلا راضحاب رمأ اريخآو

 نأب لوقتف ةصقلا رمتستو . هلاق ام لك اهيف

 لاوقأب بجعأ « عر س وواك بن » كلملا

 اهأرق امدنع © اديدش اياحعا ىورقلا كلذ

 . هسفنب مكحلا ىلوتي نأ وسئر نم بلط هنأو
 نأ اهتاهن ىف ةمشمملا ءازجألا نم مهفنو

 اودري مل مهنأو ؛ هارجم ذخأ دق لدعلا

 لك هوطعأ لب « بسحف هنم قرس ام ىورقلل
 اضيوعت ©« تخن ل ىتوحت » هكلتمي ناك ام

 . هباضأ امع

 اوذخأ ربكألا مرهلا ىناب وفوخ كلملا ءانبأ

 ثيداحأ رخآلا دعب اذحاو هيلع نوصق

 3 مهنكمي امو ةرحسلا لامعأ نع « ةيبحع

 ءابنالا نوعيطتسي امو « تازجعم نم هب اوتأي
 ىف ثدحيس امو بيغلا راسبخأ نم هب
 .. لدمتتنملا

 فيك فرعن ال اذهلو ؛ روسكم اهلوأو

 نم وأ اهنم باغ ام اهتايوتحم وأ اهتيادب تناك

 ةصق هيلع صقي ناك ىذلا وفوخ نبا ناك
 مرملا بحاص رسوز كلملا دهع ىف تثدح

 2 ةثلاثلا ةرسألا كولم لوأو « جردملا

 ديزي ال ةيدربلا نم ظوفحملا ءزجلا ناف
 هدج ىلع وفوخ كلملا محرت ىلع ائيش
 رحاسلاك لذ ىلاو هل نييارقلا ميدقتو « رسوز

 روسكم همساو ) هلهع ىف شاع ىذلا

 .(اضيأ

 دل سونا



 ةناخلا ةمجوزلا ةصق

 « ىرخأ ةصق ىلا ثيدحلا لقتني مث

 امدنع 237 اك - بن » كلملا دهع ف تثدح

 ناكو فنم ىف حاتب ديعم ىلا بهذ

 كلذ ى نيلترملا ةنهكلل اريبك « رئا ايوا د

 حبصأ ىدذلا « عرفخ » درطتسيو . ديعملا

 مرسمهلا ديشو « رصم ىلع اكلم دعب اميف
 نع ةصق هدلاول ركذيف ةزيجلا ىف ىناثلا

 نه اجوزتم ناك هنأ ف صخلتت نهاكلا كلذ
 تذخأو « ةنيدملا ناكس دحأ تيحأ ةأرما

 ثعبتو « اهتامداخ ىدحا قيرط نع هلسارت

 ام لاصتالا اريخأ لبق ىتح ايادهلاب هيلا
 . اهيلا روضحلاو

 ةجوزل ىندملا كلذ لاق مايألا دحأ فو

 ىلع ايولخ الزنم اهجوزل نا « رئا ابوا د
 هيلا نايهذي ال اذاملف ؛ اهكلمي ةريحب ةفاح

 سراح ىلا ةحوزلا تلسرأف « هيف ناعتمتيو

 تبهذو «© لزنملا دادعاب هرمأت ةريحبلا كلت

 نارقاعي اموي هيف ايضقق اهقيدص عم ةجوزلا
 ىندملا لزن مث « ءاسمملا لح ىتح بارشلا
 ىلع ةمداخلا تماقو « ةريحبلا ىف محتسيل

 املف كلذ لك سراحلا ىأرو . هب ةيانعلا

 امب هربخأو هديس ىلا بهذ حابصلا حبصأ
 قودنصلاب ىنئج » : رئا ايوأ لاقف . ثدح

 عاطتساو « بهذلاو سونبألا نم عونصملا
 عمسشلا نم احاسمت عنصي نأ هلخاد ىف امب

 ةيرحس ةميزع هيلع التو « فكأ ةعبس هلول
 ضبقأ ىتريحب ىف محتسيل ىتأي نم : لاق مث
 .6 هيلع

 أدب دقو « ةئثلاثلا ةرسألا كولم نم 0١١

 نيب نايرعلا ةيواز ةقطنم ىف هل مره دييسن ىف
 ٠ ريصوبأ مارهأو ةزيجلا مارعأ

 عمشتلا نم عونصملا حاسمتلا اذه ملسو

 ةريحبلا ىف هيمري نأ هئنم بلطو « سراحلا ىلا

 تلسرأو . ىرخأ ةرم ىئدملا كلذ رفح اذا

 سراملا ىلا اهتداعك ةنهكلا ريبك ةجوز

 اهتيداخو ىه تبهذ مث « لزنملا دادعال

 حرم ىف هلك مويلا اوضقو « ىندملا امهعمو

 ةريحبلا ىلا لزت ءاسملا لح امدنعو « بارشو

 ءاملا ىف حاسمتلا سراحلا ىقلاف « محتسيل

 ؛عرذأ ةعبس هلوط ىقيقح حاسمت ىلا لوحتف
 قى صاغو هب كسمأو ىندملا ىلع ضقتاو

 .ءاملا

 كلذ ىف كلملا عم « رنا ابوأ » ثناكو

 اداع املف « مايأ ةعبس هتيب نع باغو تقولا

 نأ كتلالحل له » : كلملل نيلترملا ريبك لاق

 © ؛ كدمهع ىف تثدح ةبيجع دهاشتو ىتأت

 « حاسمتلا ىلع رثأ ابوأ ىدانو كلملا هبحصف

 .ءاملا حطس ىلع رهظف ىندملا رضحب نأ هرمأو

 كسمأو نيلترملا ريبك مدقتف هنم كلملا عاتراو

 نم احاسست هدي ىف حيصأف « حاسمتلاب

 ثدح أم كلملا ىلع صقو . ىرخأ ةرم عمشلا

 كلملا رمأف « ىندملا كلذ نيبو هتجوز نيب

 امك « هل كلم وهف ىندملا ذخآب نأ حاسمتلا

 لوقحلا ىلا ةنئاخلا ةجوزلا ذخوت نأب رمأ
 نأ دعبو « كانه قرحتو رصقلا لامش ىف ىتلا

 نأ وفوخ كلملا رمأ هتصق نم عرفخ ىهتتا
 فلأ « اك - بن » كلملل انابرق اومدشت

 اروثو ةعجلا نم ءانا ةئامو زبخلا نم فيغر

 ريبكل انابرق اومدقي نأو « روخبلا نم نيليكو
 نم ءاناو افيغر « رنا ابوا » نيلترملا ةنهكلا
 نم اليكو محللا نم ةريبك ةمطقو ةعجلا

 . روخبلا

 مع ا ةيحلار حج



 رصقلا تايشفو ورفئس ةصق

 ريمألا هنبا كلذ دعب وفوخ نم مدقتو

 ةصق هيلع صقيس هنا لاقو « عر نواب 2

 اهلطي ناكو « ورفتس كلملا هيبأ دهع ىف تثدح

 .6 خنع - ما س ازاز » نيلترملا ةنهكل اريبك

 هنأب مايألا نم موي ىف ورفتس سحأ
 هيلا ىعدتساف « سفنلا نيزح ردصلا قيض

 ءىث نع اوثحبي نأ مهنم بلطو رصقلا لاجر
 « هتلاح ىلع لظ هنكلو « هردص حرشي

 نيلترملا ةنهكلا ريبك اوعدتسي نأب رمآ اريخأو
 بلطو لاحلا ىف ءاحف « خنع - ما ازاز »

 ىف ام ليزي ائيش هيلع حرتقي نأ كلملا هنم
 ما  ازاز » حرتقاو . قيض نم هسفن

 ىلا براوقلا دحأ ىف كلملا لزني نأ « خنع
 تايتف نم هتراحب راتخي نأو « هرصق ةريحب

 عتمتيو ةريحبلا ف لوجتيو « تاليمجلا رصقلا
 رسيسو « رويطلا شاشعأو ةعيبطلا رظانمب

 دك رس نغو تاشفلا ىو امذنع كنقالو هل

 اورضحأو . فيدجتلا دنع ةليمحلا نهءاضعأ

 « بهذلاب معطملا سونبألا نم افادجم نيرشع
 تايتف لسمجأ نم ةاتف نيرشع اورضحأو
 نم ةكبشب اهدسج نهنم لك تطغو « رصقلا

 كلملا لزنو « اهسبالم نم الدب ديصلا كابش
 ىتح ريصق تقو الا ضمي ملو « براقلا ىف

 حارشنالا ادبو نيلترملا ريبك هلاق ام ثدح

 . كلملا ردص ىلا هقيرط دجي
 دحأ ةميعز تفقوت نأ كلذ دعب ثدحو

 « فيدجتلا نعو ءانغلا نع فيدجتلا ىبناج
 نأل كلذو ؛ اهفص ىف ناك نم لك فقوتف
 زوريفلا نم ةريغص ةكمس ةروص ىلع ةيلخ
 .ءاملا ىلا تطقس اهرعش ىف ةقلعم تناك
 لاق هب ملع املف « ببسلا نع ورفتس لءاستو

 « اهنم الدب اهيطعيسو رمتست نأ ةاتفلا كلتل

 ىأ ىلع اهتيلح لضفت اهنأب ةلئاق تدر اهنكلو
 ازاز » اورضحي نأ كلملا رمأو . اهنع ليدب
 « ثدح ام هل ركذ لصو املف « خنع ماس

 رحسلا نم ائيش نيلترملا ريبك ىقلأ كلذ دنعو
 فصنلا قوف ولعي ةريحبلا ءام فصن لعج

 ةعبرأ ةريحبلا ءام عافترا حبصأف « رخآلا
 ناك نأ دعب نيبناجلا دحأ ىف اعارذ نيرشعو

 كلت ةريحبلا عاق ىف اوأرو . طقف رشع ىنثا
 نم ةروسكم ةعطق قوف ترقتسا دقو ةيلحلا
 ىلا اهملسو تعفتراف اهيلا راشأف « راخفلا
 « خنع  مأ  ازاز » ًافاكو . اهتبيحاص

 ريمألا كلذ ىهتتا نأ دعبو . ةيخس ةآفاكم

 نم لكل نيبارقلا ميدقتب وفوخ رمأ هتصق نم
 عم ةيواستم ريداقمب نيلترملا ريبكو كلما
 . هليق مهركذ ءاج نمل همدق ام

 سا سول



 ' ةايحلا ديعي ىدد رحاسلا

 ل روح » وهو رخآ ريمأ رود ءاجو

 نآلا ىتح تعمس دقل » : هسأل لاقو « فدد

 « انمانأ لبق ثدح هنأب اولاق امم ةلثمأ

 مأ احيحص كلذ ناك اذا ناسنالا فرعي الو

 ىف شيعي رحاس دجوي: نكلو « حيحص ريغ
 « هشيددح ىف فدد روح رمتساو . ©« كدهع

 ىف شيعي «© ىدد » ىمسي نطاوم هنا لاقف

 ةئام رمعلا نم غلبو « ورفتس -- دد » ةدلب

 لكأي زوجعلا رحاسلا اذه نأو « ؟رشعو ةئس

 روث ذخفو زبخلا نم فيغر ةئاسسمخ ايموي
 ىتح ةعجلا نم ءانا ةئام برشيو « محللا نم

 اسأر ديعت فيك فرعي هنا » . مويلا اذه

 لعحي فيك فرعيو « هناكم ىلا اعوطقم
 « ضرألا ىلع رجب هدوقمو هفلخ ريسي دسألا

 .«توحت (هلالا)لكيه قيلاغم رس فرعي امك

 رس ةفرعم امئاد ديري وفوخ كلملا ناكو

 نى اهئاب انيق لعل ترش لش كلا
 رضحيل هسفنب رفاسي نأ هنبا نم بلطف  همره
 لينلا ىف لزنو نفسلا ذخأف « رحاسلا كلذ هل

 مث « اهيَف شيعي ىتلا ةيرقلا مامأ لصو ىتح
 شوتنألا نم ةفحم ىف كلذبدمي نينألا اولمخ
 .بهذلاب ةفلغمو متسسلا بشخ نم اهضراوع

 رحاسلا ىلا فدد روح لصو امدنعو

 « هتيب ةبتع مامأ ريصح قوف اددمتم هدجو
 « هيلع تبري هسأرب همدخ دحأ كسمأ دقو

 ضهتف هيمدق كلدي رخآ مداخ كانه ناكو

 « ةيعم نسا هايخ ئذنلا ننال لابتسنال
 دفوم هنأب هملعأو « هتحصب هعتمت ىلع هأنهو

 بيطأب عتمتيل هيلا هوعديل كلملا هيبآ نم
 همعت ىكلو ؛ هلوح نم اهب عتمتن ىتلا لكآملا

 ىف » : ىديد باجأف . هتافو دعب كلملا ةكرب

 ىذلا كلملا نيا اب فدد روح اب نامأ ىف « نامأ

 و وح دق اا كا « هوبأ ةبحب

 تناك ثيح رهنلا ءىطاش ىلا هعم بهذو

 نأ ىدد بلطو . كانه ةيسار نفسلا

 « هبتكو هتلئاع لجأل ةنيفس هل اوصصخي
 . نيتنيفس ريمألا هل صصخف

 رصقلا ىلا ىددو فدد روح لصو املف

 تاذ ىربكلا رصقلا ةعاق ىف وفوخ هلبقتسا

 ببسلا وه ام » : هلوق ىدد ردابو ةدمعألا

 ىنأي » باجأف « + نآلا لبق كرأ مل ىنأ ىف

 له » : هتلالج لاقو « ىعدي امدنع ناسنالا

 اسآر ديعت نأ عيطتست كنأب ليق ام حيحص

 . معن » : ىدد باجأف « + هناكم ىلا اعوطقم

 وفوخ رمأو « كلملا ىالوم اي « كلذ عيطتسأ

 هيف اوذفنيل نينوجسملا دحأ هيلا اورضحي نأب
 ةبرجتلا نوكت الآ بلط ىدد نكلو « ةبوقعلا

 دحأ ىلع نوكت نأ لضفألا لب « ناسنا ىلع

 اهسأر اوعطقو ةزوأ اورضحأف « تاناويحلا

 نم ةيبرعلا ةيحانلا ىف ةزوألا مسج اوعضوو
 التو « اهتم ةيقرشلا ةيحانلا ىف اهسأرو ةعاقلا

 دق ةزوألا اود جوف رحسلا نم ائيش ىدد
 ايقالت املف « اهسأر اضيأ كرحت امك تكرحت

 تداعو دسحلا قوف هناكم ىف سأرلا بكر

 اوداعأو « حيصت تذخأو « ةايحلل ةزوألا

 ىف حجنف روث ىف مث ةطب ىف ةيناث ةرم ةبرجتلا

 دل موو



 فرعي ناك اذا امع وقوخ هلأس مث. . هلك كلذ

 أب ني باجل ءةيوعم اح فام نح
 املف « اهئاكم فرعي هنكلو اهرم فرعي ال

 نارظلا رجح نم قودنص ى اهنا لاق هنع هلآس

 سيلوبويله دبعم تاعاق ىدحا ىف

 نأ ميطتم ىذلا لب اهراسفحا عطس

 نمب لمحت ةئالث لافطأ
 هذه نع وفوخ لءاستو « تدد - در »

 ةدلب ىف عر نهاك ةجوز اهنا ىدد لاقف ةآرملا

 لافطأ ةئالث تلمح دقو «© 21١ وبكس ىمست

 دقو « وبخس » هنيدم ديس « عر هلالا نم

 نومكحيس اهءانبأ نأب عر هلالا اهرش

 عر ةنهكل اريبك نوكيس مهربكأ نأو ؛ دالبلا

 نكلو # وكوخ بق نزحت + سلوي ولع ف
 وه لهو همهجت ببس نع هلأسو عرسأ ىدد
 هنأمط مث « 9 ةثالثلا لافطألا كئلوأ لجأ نم

 ياو يورك ع رت اسم ا
 . 99 مهنم دحاو

 نع انكر تف كلذ ديو اةسقلا نو

 هنأو

 ربكأ وه اهرضحب

 ويزتلا ةريغصلا دالبلا ىدحأ تناك )١(
 سيلوب ويلهو فنم ليد ةمصاعلا عقوم نم

 ةيبعشلا ةيحانلا ةصقلا هذه لثمت (؟)

 ىف كلملا ىلع سمشلا ةنهك ع ءاليتمسا ةصق نم
 ةرسألل مهسسيسأتو « ةعبارلا ةرسألا ةياهن
 ىف دروام نأ ملعلا مامت ملعنث نحنو ٠ ةسماخلا

 كلملا ىلوتيس وفوخ نبأ نأ نع راكتسو ةيدرب
 قباطيال لافطألا كئلوأ دحأ مث هنبا هيلي مث '

 كلذ نم رثتكأ وفوخ ةلئاع مكح رمتسا ذا « ةقيقحلا
 دق ةسماخلا ةرسألا سيسأت نأ فرعن امك :ريثكب

 ةيدربلا هذه ىفام قباطتال ةريثك لماوعب نرتقا
 ىف ماع هجوب اهعم تقفتا ناو ةمات ةقباطم

 كلاملا تيبلا اذه نأو: رخآ تيب ىلا كلملا لاقتنا

 ٠ سيلوبويله ىف ةنهك نم ناك ديدجلا

 « وبخس ىف عر دبعم ةرايز ىف وفوخ ةبغر

 هايف اولا ديس ركم نيم محاداو
 ناكملا كلذ ىلا ةلصولملا ةانقلا هايم تناك .
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 قمعلا ةيفاك ريغ « نيتكمسلا ةانق » ىمستو

 « عرذأ ةعبرأ اههايم قمع رحاسلا لعجف
 ةفايسض ىف رحاسلا لزني نأ كلذ دعب رمأ

 فيغر فلأ ايموي هل بترو « فدد روح ريمألا

 ةمزح ةئامو ادحاو اروثو ةعجلانم ءانا ةئامو

 . تاركلا نم

 ا ل

 ةصق نع ليوطتلاب انثدحتف رمتست لب « دحلا

 :لوقتف ةثالثلا لافطألل «تدد - در» ةدالو

 ودان وو جيس مايألا نم موي ى هنا

 ةنيدم ديس عر هلالا لاقف ةدالولا مالاب

 تنخسو سيتفنو سيزيا تاهلآلل « وبخس

 « اوصلخو اوبهذا ايه »

 ق نيذلا ةثالثلا لافطألا نم « تدد - در »

 ةفيظولا كلت نولوتيس نيذلاو « اهمحر
 نونئبيس مهنا ٠ اهلك دالبلا ى ةميظعلا

 لكآملاب ميكحباذم نودميو مكدباعم
 نم نورثكيو ةرماع مكدئاوم نولعجيو
 ةئيه ىف تاهلالا كئلوأ بهذف . « مكنيبارق

 لسمحي موتخ هلالا ناكو « تاصقار عبرأ

 . ةدالولا ىمرك اضيأ لمحيو نهتعتمأ

 نهاكلا اهجوز تيب ىلا اولصو املف
 تلدهت دقو افقأو هودجو 6« رسو - عر »

 دجوت هنأ مهل لاقف نونغي اوذخأف « هسيالم

 : هوباجآف ©« عضولا مالآ ىناعت ةديس انه

 اولخدو« ديلوتلا ةنهمىفيهنت نحنف اهارن انعد

 5: مونخو تقحو



 اهل ةفانم اذككو تاكا مغفارو اوقلخاو ٠
 ل رسو » هوم لوألا لفطلا تدلو املف

 «عارذ هلوطو ماظعلا ىوق الفط ناكو ©« فر

 تاراش لك لمحبي وهو اهنطب نم لزن دقو
 دروزاللا نم هسأر سايلو « ةيبهذلا كلملا

 قوف هوعضو مث ةرسلا ليح اوعطقو هولسغف
 ةملالا هنم تبرتقاو . ضرألا ىلع ىشامق

 ةفيظو ىلوتيسو كلم » : هل تلاقو تنخس

 ١7( مونخ هلالا ىطعأو « اهلك دالبلا ىف كلملا
 ىناشلا ةدالو ترركتو . « ةحصلا هدسجل

 هومسف ثلاثلا امأ « عرحاس » هومسف

 عيمجب مملوأك اضيأ ادلو دقو . « وكك »

 , "9 كلملا تاراش

 مهتمهم نم ةعبرألا ةهاآلا ىهتنا نأ دعبو
 مهاطعأف هئانيأ دلومي © رسو عر » اورش

 « مونخ هلمح ريعشلا نم ا« مهلمع نع رجأ

 تلاق سيزيا نكلو ؛ ةدوعلا قبرط اوذ -أ مث
 نم ةزجعم اواعفي مل مهنأب ئرخألا ةهلالل
 اوركذي, ىتح « لافطألا كئلوأ لجأل تءزجعملا

 ية ةدعاسمل مهدفوأ يدلا عد مهينأل كلذ

 نس زيا ناتخإلا نه عبرألا تاهلآلا )١

 توهاللا ىف اريبك ارود نابعلت ناتللا سيتفنو

 مأ امعالوأو سيريزوأل نيتخأ اتناكو , ىرصملا

 2 ةدالولا ةهلا ىهف تنخس امأ « سروح هلالا

 تايرخألان اهلآلا ىدحات قح ةهلالا ىه نهتعبارو

 هلالا وهف موتخ امأ ؛ قلخلاب نهلمع لصتي ىتلا

 سلاج وهو لثمي ام اريثكو رشبلا ع صي ىذلا
 +تاقولخملا اهيلع عنصي ىتلا راخفلا ةلجع مامأ

 «فاكرسو» كولملا ءامسأ ىلا كلذ ريشي (؟)
 ةنالثلا كولملا مو © ىاكاك » و « عروحابس »و

 ٠ ةسماخلا ةرسألا ىف لوألا

 .٠ ةراشح ب ؟" م

 ةيكلم ناحيت ةئالث اوعنص اذهلو تدد

 ةفصاع اواعج مث 4 ريعشلا ىف اهوعضوو

 ىلا اوداعو ؛ رمهني ارطمو ءامسلا 2 عمجنت

 هولأسو « وجلا ةءادرب نيعرذتم نهاكلا لزنم

 هوذخأيل ةقلغم ةرحح ىف ريعشلا عضي نأ

 . ىرخأ ةصرف ىف

 ترهط تدد - در نأ كلذ دعب أرقتو

 نأ تدارأو « اموي رثع ةعبرألا دعب اهسفن

 ءىث لك ناك اذا اهتمداخ تلأسف ةمبلو دعت

 ريعشلا انصقني هنا اهل تلاقف « كلذل ادعم

 صخب ىذلا ريعشلا كلذ الا هنم دجوي الو
 اهترمأت « نهمتخب ةموتخملا ةفرغلا ىف تاينغملا

 ريعشلا ذخأآتو ةفرغلا حئتفت نأ اهتديس

 هنع اليدب © رسو عر » اهحوز مهيطعيسو

 . هتدوع دنع

 تعمس ةفرغلا تحتفو ةمداخلا تلزن املف

 هلعفي املكو ارورسو اصقرو ىقيسومو ىناغأ
 اهتديس تربخأو تداعف . كلملا ميركتل سانلا

 تفاطو تدد - هدر تلزنف تعسس امب

 ىذلا ناكملا ىلع رثعت مث اهنكلو ةرجحلاب
 ىتح ؛ ىناغألاو ىقيبسوملا هنم ىتأت تناك

 تذخآف . لالغلا ةعموصب اهسأر تقصلأ

 «هتطبرو هتقلغأو قودنص ى هتعضوو ريعشلا
 ناكم ف رخآ قودنص لخاد هتعضو مث

 هتريخأ هلقح نم اهجوز داع امدنعو . هتقلغأ

 ف
 تدد - هر تبضغ نأ اهدعب ثدح مث ةليلق

 ةمداخلا تلاقف « اهبرضب اهتيقاعو اهتمداخ نم

 تضمو . كلذب امهالك حرفو ثادح. امب مسا

 مس جيو اسس



 .تدلو اهتدينش نأ فرعها لول الا
 . وفوخ كلملا ربيختل بهذتسو « كولم ةئالث

 رصق ةدصاق اهتديس لزنم ةمداخلا ترداغو

 تارف اهمأ لزنمب اهقيرط ىف ترمف « كلملا
 تنأ نيأ ىلا » : الئاق اهلأسف كانه اهاخآ

 رمألاب هتريخآف « 7 ةريغصلا ةاتفلا اهتنأ ةيهاذ

 ىلا تثج دق تنأ اهو » : اهوخأ اهل لاقف

 دخأ مث « ةرماؤملا هذه ىف كعم كرتشأل

 « ايرض اهعسوأو ناتكلا تابن داوعأ نم اصع

 نم ءام ةرج لمتل كلذ دعب ةاتفلا تبهذو
 . اهفطتخاو حاسمت اهيلع ضقتاف رهنلا

 اهدجوف تدد - در ىلا اهوخأ بهذو

 تنأ اذال » : اهل لاقف نزخلاب اهسفت تالتماو

 كلت ببس » : هتاحأف « 7 بلقلا ةلوغشم

 لصو دقل ! رظنا . لونملا ف تبش ىتلا ةاتفلا
 «كلذ ىثفأل مهذأس ةلئاق تبهذ نأ رمألا اهب

 هتخأ نم ثدح امد اهريخآو هسأرب قرطأف

 أسهل ركذ مث « اهبرض فيكو هل هنلاق امو
 هذه دنعو ... اهيلع حاسستلا ضاضقتا

 نم ظوفحملا ءزجلا ىهتني ةريخألا ةلمحلا

 ناو كلذ دعب ثدح اذام فرعن الف « ةيدربلا
 براقت تداك اهنأ ةصقلا قايس نم مهفن انك

 . اهتاهن

 نانبل ىلإ » ثومأنو 2 نماكلا ةلحر 5

 عوني صسصقلاو « ماع هجوب بدألل ىبهذلا

 نم اهالق اميفو لب « ةثيدحلا ةلودلا ق تمتك

 مايأ ىف تبتك اهنم ةدحاو ىه اهو ؛« روصع

 نيرشعلا ةرسألا دعب تلخدو ةئيدحلا ةلودلا

 مساي هتيمست' ىلع نوخرؤملا حلطصا اميف
 ةصقلا نف نأ اهيف ىرتسو « رخآتملا رصعلا

 هصقلل تلظو « ةميدقلا هتوالط دقفي مل ةيرصملا

 عتمملا لهسللا دارطتسالاو ةسالسلا كلت

 غلبت مل نومأتو ةصق تناك اذاو . اهثداوحل

 اهبولسأ ناف ؛ الثم ىهوتس ةصق ىوتسم

 ىتلا ةباعدلا حور اهيف ىرنو لب اهب انركذي
 ىرصملا بدألا اهب زاتماولب « اهفلؤم اهب زاتما

 ةليصألا حورلا كلت اهيف سكعنيو « ماع هجوب
 حدد ىهو ؛ روصعلا مدقأ ذنم نييرصملا .ىف

 تناك ولو ةتكتلا ىلا ءاحتلالاو لب ةهاكفلا

 .اهحرحآو فقاوملا ندأ قو اهلئاق باسح ىلع

 اريرقت وأ ةصق 2١ ةيدربلا هذه ىف أرقت

 امير ءامسأ ةدعب ةيدربلا هذه ىمست )١(
 بئاصم #0 نومأنو تارطاخم 0 اهمعأ تناك

 ادوحوم !دحاو الصأ الا اهنم فرعنالو «نومأنو

 ةعومجم نيب نم تناكو « وكسوم فحتم ىف نآلا

 ةلماك اهصوصن رشن نم لوأ وهو « فشينيلوج
 باهل ةمجرت عم
 137. تم1غصنوعطعألو همصغعطقسا 18 كعدعتم لمص قد 0

 2طووورصنو طتغمت ودع لع اه ءمال ءءلمو آآل. هاف ءملو

 لع 1ظوومنعم  تاسمان- ثيمات عه طا مت عأ ه2 عاقل

 لع اومن (1899)و 2. 74

 هرشنام وه صن مهأو كلذ دعب ترشن دقو

 : ىف رندراج

 ةصماع 18عام 5ميلعكر 1( طع ةاتكامءطتمعو نأ 177 ع-

 طقصتاتس) ظصتسءألعو 1932, 2. 61-76.

 لثم« ريثك ددع اهنم انيدلق اهتمجرت نع امأ
 تامجرتو ( ةيسنرفلاب ) فشينيلوج تامجرت
 رففيلو رديورو هكئارو دتسرب ونامراو وربسام
 لصأ ةياتك خيرات ناك اميرو ٠ نسلو اريخأو

 « نيرشعلاو ةيداحلا ةرسألا ىف ةيدربلا هذه
 حجري ائيلا تلصو ىتلا ةخسنلا ةباتك نأ ولو

 ٠ ؟؟ ةرسألا ىف تناك اهنأ

 هس موو حس



 بشخ ىلع لوصحلل 6« نومأنو » ىمس: ثاكو

 . هلالل ةنيفس لمعل نانبل نم مزاللا زرألا
 اهلك نانبل ضرأو لب زرألا تاباغ عيمج تناك
 نم اءزج دالبلا كلت تناك امدنع نومأل اكلم

 رب نوب الا :ناكوا + ةيرشقا ةيجرطازسلا
 / وزولا نسألا ف لوكا فريح وخط عد
 2 ا ينو تروس هلل امرك يو
 ريغ ءىث اهل ىقب ناو داللا كلت ىف ىسايسلا

 : ماق ةلحر نف اهب

 ف ىرنو . ىنيدلاو ىقاقثلا اهذوفن نم ليلق

 هاقال امو رصم ذوفن روهدت ىدم ةصقلا هذه

 ضعب ف لالذا نمو لب ةقشم نم نومأ لوسر
 ثداوح مايأ فى رصم تناك دقف « ثنايحألا

 ريغ نيرشعلاو ةيداحلا ةرسألا ق ىأ « ةصقلا

 ةرشع ةعساتلا وأ ةرشع ةنماثلا ةرسألا ىف رصم

 سيسمر دهع ىف رصم ريغ اضيأ تناكو لب

 اماع نيعبس لبق ىأ نيرشعلا ةرسألا ىف ثلاثلا

 ةرصتنم ريست رصم دونح تناك امدنع « طقف

 دالسبلا كلت ءارمآ ىرابتيو « ايسآ عوبر ف

 مدفقتو هتعاطب رصم نوعرف نم برقتلاف

 « ةيويسآلا اهتيروطاربما تعاضو اهسفن ىلع

 فعصضلا تارتف نم ةرتف اهدوست تذخأو

 . ريوصت ريخ ةيدربلا هذه انل اهروصت

 نابل ىلا نومألو ةلحر ثداوح تنأك
 ةيبط تناكو « داليملا لبق ٠٠56 ماع ىلاوح

 ةرطيسس تحت تقولا كلذ ىف ديعصلاو

 سدنئمس ذوق تحت ناك دقن لامشلا امأ

 ىف ناميشب اناكو 2١ « نوما -- تنات »و

 لامش ىف ( رجحلا ناصح ) سيئات ةنيدم

 دقف نومأنو نهاكلا ةلحر امأ « اتلدلا ىقرش

 ةمزاللا زرألا بشخ راضحا لجأل تناك

 رهنلا ىف ريست .تناك ىتلا عر نومآ ةنيفسل

 < نوبسيمآ تاحرسو »> ىدبشت "تناكو

 ةبيط نم هعم ذخأب نأ نومآلو عطتسي مل
 تاباطخ هعم ذخأ هنكلو « لاملا نم اريثك ائيش

 مهئاجرأ باجتساف سدنمس ىلا ةنهكلا نم

 لصو املف « ةيروس ةنيفس ىف نهاكلا لسرأو

 نكلو « اهريمأ همركأ « ريد » ءانيم ىلا

 هنم قرس ةتيفسلا ىف اوناك نمم ادحاو

 ( امارج ه١ - نيدلا ) نيد ةسمخ هتميق ام

 « ةضفلا نم اند نيثالثو ادحاوو فهذلا نم

 انمث اهعفديل ةندعم اعطقو ىناوأ تناكو

 مث « هيلع لوصحلا ديرب ناك ىذلا بنخلل

 . ايراه رف

 زنهتمأ ىلا حابصلا ق نهاكلا بهذو

 هبلاطو هئانيم ف قرس هنأب هل اكششو « ةنيدملا

 دوقنلا هذه نا ةقيقحلا ىف » هل لاقو اهتداعاب

 يمألا ديسو ةهلآلا كلم عر نومآ صخت

 ىديس روحب رح صختو سدنمس صختو
 صختو تنآ كصختو . رصم ءامظع نم هريغو

 اميف سدنمسو روحي رح نم لك نلعا )١(
 2, دالبلا ىف ةطلسلا امساقتو اكلم هسفن دعب

 هسجولا ىف ىناثلاو ىلبقلا هجولا ىف امهلوأ
 ةباتكو ةلحرلا ثودح تقو ىف نكلو ؛ ىرحبلا
 - هعب تذختا دق ةوطخلا هذه نكت مل ةصقلا

 مس ع لاسم



 ركذ » صختو « رمكم » صختو « ترو )

 . 99 « ( ليبج ) سولبيب ريمأ « لعب
 ةيلوئسم ىأ لمحت ضفر ريد ريمأ نكلو

 نم اصل نأ ول هل لاقو « ثداحلا اذه نع

 دادعتسا ىلع ناكل ةتيفسلا ىلا بهذ هدلب

 نكلو « هنئازخ نم تاقورسملا ةميق عفدل

 نا هل لاقو « اهسفن ةنيفسلا لاجر نم صللا

 نع ثحبلا وه هلعفي نأ عيطتس ام لك

 مايأ ةعضب ىقبي نأ هنم بلطو قراسلا
 عا
 . فرخ ا

 اريخأو « ءانيملا ىف مايأ ةعسن نهاكلا لظو

 « ةداح ةشقانم امهنيب تناكو ريمألا ىلا بهذ

 « ابضاغ « ريد » ءانيم هكرتب رمألا ىمتتاو

 تدذختا مث ؛ ©” روص ىلا هتلحر فئأتساو

 ءاشو . سولبيب ىلا اهقيرط كلذ دعب ةنيفسلا
 ركشلا نم موق ةنيفسلا ىف نوكي نأ هظح

 همامأ ىأرو « هعم ام مهدحأ قرس نيذلا

 مهعم ىأر امدنع هسفنل ماقتنالل ةحئاس ةصرف

 اهترسف ©« ةضفلا نم انيد نوثالث اهيف ةرارغ

 ميلا ردو لوا هيام نكيبماو نع
 ىتح اهب ظفتحيس هنا لاق هنكلو « اهباحصأ

 . هلام دحب

 اوناك 2« نويقينيف ءارمأ نوريخألا )١(

 ٠ باشخألل انمث لاملا اذه ضعب ىلع نولصحيس

 , ةيلاخلا روص ناكم ناك روص ءانيم (؟)
 «راث » ةيفيلغوريهلا ىف بتكت ةملكلا تناكو
 «قيقحتلادهجو لع ف ورعم ريغ وهف «ريد» ءانيم امأ

 دجنو « هروتنت » ةقطنم نآلا هناكم نأ حجريو

 تافلؤملا ضعب ىف بتكي ميدقلا ةنيدملا مسا

 * < نرد »

 دجو سولبيب ءانيم ىلا لصو امدنعو

 هيف أبخ « ءىطاشلا نم ةبرقم ىلع انيمأ اناكم
 هنوع نوكيل رصم نم هعم هلمح ىذلا لاثمتلا

 ًابْخو © قيرطلا نومآ » همساو هتلحر ىف

 اهذحخأ ىتلا ةضفلاو ىصخشلا هعاتم هعم

 فرع ىذلا سولس ريمأ نكلو « ركشلا نم

 عم عازن ىأ ىف لخدي نأ ًاشي مل ثدح امب
 رداغ » : الئاق نومأنو ىلا لسرأف ركشلا ماوقأ

 ريغ همامأ ةليسو نومآنو دحب ملو « ىئئانيم

 ةنيفس نع هل ثحبب ىتح ىقبيس هنا هلوق .
 اموي رشع ةعسن ىقبو ؛ رصم ىلا اهب دوعب

 هرمأي نم اهنم موي لك حابص هيلا لسري ناك
 . ءانيملا ةرداغمب

 ظحلا ءىسلا نهاكلاب ملأ ام نأ كش الو

 نيريثك نأ اضيأ كش الو « سانلا ثيدح ناك

 نومأ لوسر هاقلي ناك امم اورثآت عر نومآ

 نييارقلا مدقي سولبيب ريمأ « لعب ركث » ريمألا

 هتلمج ةبون ءالبنلا نم اباش تباصأ ةهلول
 لوسرلا اورضحأ « انه هلالا اورضحأ » حيصي

 « هلسرآ ىذلا وه نومآ نا . هب ءاج ىذلا

 نومأنو رمتسيو « ىتأب هلعج ىذلا وه هنا

 ىف جنشتملا باشلا لظو » : هتصق درس ىف

 ىدذلا تقولا ىف كلذو « ليللا ىتأ ىتح هتلاح

 تعضو « رصم ىلا ةهجتم ةنيفس هيف تدجو

 مالظلا لولح ارظنتنم تنكو « ىتعتمأ اهيلع

 هيلع عقت ال ىتح هلالا رضحأ ءاج ام اذا ىتح

 : الئاق ءانيملا مكاح ءاجو . رخآ صخش نيع

 مدس جوعا مس



 « ريمألا فرصت تح حابصلا ىتح قبا 2

 ىنأب ناك ىذلا كسفن تنأ تسلآ » : هل تلقف

 نآلاو 7 ىئانيم رداغ : الئاق موي لك ىلا
 ىتلا ةنيفسلا رفاست نأ ىف ريمألا ببستيس

 6« بهذا : الئاق ىلا ىتاتسو « اهيلع ترثع

 ريمألا ىلع صقو ءانيملا مكاح بهذف )

 ىقبي نأ ةنيفسلا نابر رمأف « امهنبب ثدح ام

 كرتو . ريمألا فرصت تحت حابصلا ىتح

 ف ريمألا ىلا بهذو « هئيخم ىف هلالا نومأنو

 نم اييرق ناك ىذلا هرصق ىلا بهذ حابصلا

 اذه هيلع هلوخد روصيو . رحبلا ءىطاش

 ىق اسلاج هتدحو « عذاللا غيلبلا ريوصتلا

 « كابش ىلع هرهظ أكتا دقو « ايلعلا هتفرغ

 ريبكلا ىروسلا رحبلا جاومأ تناك امني

 . هافق ءارو مطالتت

 صق « نينثالا نيب ةليوط ةشقانم ترادو
 ةرواسا ىعمألا ناك درو هئطق# نفاكلا  اهيف

 ىف ككشترو هتسهم ةسيق نم للقي نأ لواحبو
 ىلع هلسر؟ سدنمس نأل كلذو « اهتدج

 امني 4 سانلا هيلع ىدتعاف ةيروس ةنيفس

 ءىناوملا فلتخم ىلا ريسن ةريثك نفس هل دجوت

 ةمهملا ىلا كلذ دعب شاقنلا لقتنيو . ةيروسلا
 ىف ءاج هنا نومأتو لوقيف اهلجأ نم ءاج ىنلا

 هابأ ناو . نومآ ةنيفس لجأل بشخلا بلط

 لعفيس هناو هنامدقي اناك ههحج هلبق نمو

 العم دقل » : ريمأدلا هباجأو « هنالعف اناك ام

 كلذ لباقم ائيث ىنتيطعأ اذاو « ةقيقح كلذ
 اذه نولعني ىموق ناك دقل . هلعفأسف

 تنم لاسر ناك نوع :نتلاو: + اقع يذلا

 اوناكو « رصم عئاضبب ةلمحم انه ىلا نفس

 ىل الئامم ائيش اورضحأف مهتئازخ ىف اهنوغرفي
 « تالحسلا اورضحأف ريمألا لسرأو . اضيأ

 نفسلا هلمحت تناك ام ةميق نا نومأنو لوقو

 . ةضفلا نم نيد فلأ ناك

 رصم نوعرف نأ كلذ ىلع ريمألا بقعو

 همدخ مهنأو ؛ مهكالمأ ىف مكحتملا وه ناك ول

 بهذلا نم ايادهلا هذه لك لسرأ ناك امل

 . اضيأ انأو » : الئاق فدرأ يث « ةضفلاو

 . «كلسرأ نمل امداخ تسلو كل امداخ تسلف

 هنأو 3 نومأ ةوق 2 حست نومأنو دخأو

 34 ءىش لكل قلاخلاو ءىث لك ف مكحتملا وه

 « ةمهملا كلت ىف هب ثعب ىذلا وه نومآ نأو

 باطخب نومأنو ثعب « سني نأ دعب اريخأو
 صاخ لوسر عم ثومآ تنتو سدنمس ىل « صاخ دوما كو :ندنمم لا
 2 بهذلا نم ناوأ سمخ هعمو لوسرلا داعج

 سمخو

 ناتتكلا نم تامل رشعو ؛ ىكلملا ناتكلا

 نم تامل رشعو « ةضفأا نم ناوأ

 نم فلم ةلتامسخو ؛ دبحلا ىديعصلا

 ةئامسمخو ؛ روث دلح ةلئايسمخو « ىدريلا

 نوثالثو « سدع ةييكز نورشعو « لابح ةفل

 ىلا السرأ امك ؛ ففدملا كمسلا نم ةلس

 ةشمقألا نم عطق رشع ةيصخش ةيدهك نومأنو
 . كمسلا نم لالس سمخو سدع ةبيكزو

 هلاجر لسرأف كلذب ريمألا سفن تباطو

 راحشألا عطقل ةمزاللا لابحلاو ناريثلا مهعمو

 اهولمحو كلذ مت امل « ءىطاشلا ىلا اهرجو

 « رفاسي نأ هنم باطو ريمألا هءاج نفسلا ىلع

 مس عدم



 نفس نم ةنيفس ةرشع ىدحا دجوف ع ءىطاشلا مهتكلم نكسسم ىلا اجتلاو + مهتم برعق هن | ىلا نومانو بهذو « بلطلا اذه ىف ددشو

 ىف بيرق ناكم ىف ةفقاو « ركث » لا بعش
 اريسأ هذخأ نوديري اوناك « رحبلا ضرع
 صلخت نأ ريمألا دارأ اذهلو ؛ هعم امو وه

 قزاملا نومألو ىأر املخ « هلكاشم نمو هنم
 . ىكبي ذخأو هناكم ىف سلج هيف حبصأ ىذلا

 هل ركذف « هب امع لأسي ريمألا بتاك هءاجو
 بهذف ةدوملا نم هفوختو جرحلا هزكرم
 ريمألا نزحف « هتلاحب ريمألا ملعأو بتاكلا
 "ىلا ءاج ىذلا هبتاك ىلا لسرأو » « هل قرد

 ىلع ةدايزو « شبكو ذيبنلا نم
 ىهو © تونا تلت » ”ىلا رضحأ كلذ

 ناءانأ ةهعمو

 لسرأو « موسهلاب ءىلتمب هبلق ىلعجت الو هل
 كبيلق المت الو برشاو لك » : لوقي "ىلا

 لوشو ٠ «ادغ هلوقأس ام عمستسو ! مومهلا»

 نفس ىلا حابصلا ىف بهذ ريمألا نا نومأنو
 هل اولاقف مهمودق ببس نع مهلأسو  ركثلا

 ةبهاذلا نفسلا ىلع ءاليتسالا نوديرب مهنأب
 نأ ىننكمي ال » : ريمألا مهل لاقف رصم ىلا
 ىنوعد . ىدالب ىف اريسأ نومأ لوويرادخأ

 هوعبتت نأ مكنكسي ذئدنعو « اديعب هلسرأ
 5 3 اريسأ هودخأتل

 اهركذي مل ةليحب 3 ريمألا عاطتساو

 نس هلفس بره نأ « هتصق ىف نومأنو

 اسرآ ةريزج ىلا لصوو مهللضو 3 هئادعأ

 كتفلا اودارأ ةريزحلا لهأ نكلو ؛ ( صربق )

 ىلا تيب نم .اهقيرط ىف تناك امدنع اهآرو
 ناك نا اهلوح ناك نم لآسو « اهايحف رخآ
 نم دجوف « ةيرصملا فرعي نم مهنيب نم كانه
 ع كانه : كتديسل لق » هل لاقف هل مجرتن

 نولوقي مهتعمس نومأ رقم « ةبيط ىف اديعب
 ق نكلو  ةنيدم لك ىف بكتري ملظلا نا

 ىرأ انأ اهو ؛ لدعلا الا دوسي ال اسرآ دالب
 ةكلملا هتلأسف . « مون لك بكتري ملظلا

 تقلأو جاه دق رحبلا نا اهل لاقف  هينعي امع
 نوديري اهموق مه اهو « اهدالب ىلا حايرلا هب
 نأ امل دكأو « هولتقيو هيلع اوضبقي نأ

 ريمأ ةراحب كلذكو ؛ هنع ثحبيس نم هءارو
 لتقيسف هتراحب اولتق اذا ممهناف سولبيب

 . هدلب ىلا نوبهذي امدنع اهتراحب

 ع تمتت تا دق ةيدربل را نأ فن 12 نمو ع

 رخآو « هقر

 رمأ ةكلملا نأ هتصق ىف درو ام

 : ىل تلاق مث ءاميلا اورضحف سانلا

 اح ىأ ىلعو ..« ... منو عجطضا

 هتصق بتكو « ةبيط ىلا الاس نومألتو لصو
 رصم ةلاح هيلع تناك امل اروص اهيف انيأر ىتلا

 نم رصمل ىقب ام ام اهف ايأرو , دهعلا كلذ ىف

 اهذوفن

 آم نم جرخ فيك. فرعن الو

 ءاعدتساب ت

 لاو نم مغرلاب فاقثو ىند ذوفن

 انعس ال نآلا ةصقلا أرقن ذا نحنو . ىب ييئاتسسلا

 ىتلا ةهاكفلا حورب باجعالاو فطعلا الا
 موضواو ات هتصق روطس نيب
 . باجعالاب 000

 مس غاس



 ى تأ صصق

 انيطعتل سمخلا صصقلا هذه انيفكت

 اهبولسأو ةميدقلا ةيرصملا صصقلا نم ةروص
 ىرخأ اصصق كانه نكلو « قلطنملا حضاولا

 هيونتلاب ىفتكأسو اهليلحتل لاجملا عسني ال
 . اهنع

 صصقلا نيب نم ناك هنأ الثم فرعنف

 ةصق « ةلماك انيلا لصت مل ىتلا ةيرصملا

 ق تاهلالا ىدحا هل تءارت ىذلا ىعارلا

 لثم نكت مل اهنأو مايألا دحأ ىف تاعقنتسملا

 اهلئادج ىأر امدنع هسأر رعش فقوف « رشبلا

 ؛ اهسفت ىلا هتعد اهنأ رهظيو + اهمسج نولو
 فوخلا نا « هتلاق ام لعفأ نا » : لوش هنأل

 « ىمسج كلم دق اهنم

 رمثستوو 6 هلمز ةيلع درو هنا ريث يل كلذ دعب

 ىعارأا ثدحتيو :

 ءىفت ضرألا تأدب امدنعو » : لوقتف ةصقلا

 هذه هتلباق ذا  هلاق ام ثدح رحفلا علطم دنع

 نم تدرحت دقو ةريحبلا ةفاح دنع ةهلالا

 , 29 « ... اهرعش تلحو اهسيالم

 ةرسألا ىلا ةيدربلا كلت خيرات عصجربيو

 ىرخأ اصصق كانه نكلو « ةريشع ةيناثلا

 « رتشع ةهلالا ةصق لثم ةثيدحلا ةلودلا نم

 .ةمطحملا ةخسنلا هذه ريغ اهنم دجوتال )١(

 ىف رئدراج اهرشن دقو « نيلرب فحتم ىف ىهو
 : باثك

 ق8. 02قسم اناع ةءوططمصوع لعد كاسصسنطع اتصل لع

 111م عوعطن ءطكعو ةهطتتم 1909.

 نامراو وهريسامو رندراج اهمحرت دقو

 ةهبتك ام وه اهنع ثحب ثدحأو ريسو رديورو

 ]ل انطعرتمم, ]0 ةمتعمع لثحس مهموتحبو (8عاتم 2.

 3042), 1ع (نهنقع 249.

 : 8١ هنا عما طع ا
 مغراابو ع ةرحبلا هلا ةعق انايحأ ىمستا ىتلا

 نأ اهن ومضم نم مهفن نأ نكسب اهميشهت نم

 ىثخ « ارابج ايساق اهلا ناكو ؛ رحبلا هلا
 نأ تونر تدارأو « ةهلالا عوسات هسأب

 ىودج دود نيبارقلا ميدقتب هيضرتست
 تناكو « رتشع ةهلالا كلذ دعب نوعدتسيف

 ديل سلق افا ةرطفا ولا هيل
 تحبصأو « ةرشع ةنماثلا ةرسألا مايأ طساوأ

 « هيلا باهذلاب ىضرتف حاتب هنا ئه

 ةدع طرتشا هنكلو « هتدح نم ءىدهتو

 ميدقتب تون ةهلالا موقت نأ اهنم تاطارتشا

 ىلحي ىذلا دقعلا هيطعت نآو « هل ةيزجلا

 . اهدح

 هذه عوضومل هثحب دعب رفغيل ىريو
 ىتلا ريطاسألا ضعب اهتتراقمو ؛ ةصقلا

 نم ةبرقم ىلع ةرمشلا سأر ىف ائيدح تدجو
 ناك ىذلا رحبلا هلا نأ ؛ ايروس ىف ةيقذاللا

 « هنايغطو همللت نوشخي نيبرصملا ةهلآلا عيمج

 دقف ىذلا ) ةصقلا ماتخ ىف هرمأ ىهتتا دق

 وهو ؛ هيلع ةهلآلا دحأ راصتتاب ( ظحلا ءوسل

 رسحبلا هلا ناق لاح ىأ ىلعو . تس هلالا

 تايدربلا ىدحا نم ةمشهم ءازجا )١(
 ةرشع ةنماثلا ةرسألا مايأ رخاوأ ىف تبنك ىتلا

 ىف نآلا ىهو 2 حمجرألا ىلع بحمروح مايأ ىف )

 تناكو * ناجروم تنوبريب ةعومجم ىف كرويوين

 هرشن ام وه اهنع ثحب ثدحأ

 0. ةصرعطعب» عر 016. ظعملعمأتع قع5 1 صقعلا أ

 8ءا1ع1-5عع معمر 1946, م. 496+



 الو ةرمسانلا نكت ا عاش
 نرقلا ىف ةيرصملا ةهلالا نيب رهظ دق امئاو
 تالصلا تيوق امدنع داليملا لبق رشع عبارلا

 ةهلالا لثم كلذ ىف هلثم ؛ ايسآو رصم نيب

 هذه ىلا ةراشالا مدع تاضف دقو . رتشع

 « ةينيدلا ريطاسألا نع ثيدحلا دنع ةصقلا

 اهعوضوم ىف ةيرصملا ريطاسألا ىلع ةبيرغ اهنأل
 ةقيقحلا ىف انل روصت ىهو “ اهبولسأ فو

 ىذلا عارصلا كلذ روص ىدحا

 ىق ةددعتم حاون قى روهظلا

 تانايدلا ضعبو ءارآلا ضعب تذخأ امدنع

 ىف أدب
 « ةيرصملا ةفاقثلا

 اذملو « رصم ىف اناكم اهل دجت ةبويسألا

 ةصقك ناكملا اذه ىف اهنع ثيدحلا ترثآ

 . صصقلا نم

 ىرخأ ةصق ىلا ريشن نأ انب ريدجو

 ع ءاليتسالا ةصق ىهو

 ةيبعشلا معسل تحبصأ
 ىف اهتركف ترمظو « لايجألا اهتلقانت ىتلا

 ةصقلا لصأ اضيأ ىهو ؛ ةريثك ممأ بادآ

 نوعب رألاو اباي ىلع » ةصق « ةفورعملا ةيبعشلا

 . « اصل

 داوق دحأ نأ ىف ةيدربلا هذه صخلنتو

 ةنماشلا ةرسألا نم ثلاثلا سمتوحت كلملا

 تلا 200 افا ةنبدم ى

 ةنيدم رصاحي نأك « ىتوحت » همساو « ةرشع

 5٠٠ سيراه ةيدرب ىف ()
 عجريو © ىناطيربلا فحتملا ىف نآلا ةظوفحملا
 نم امبر ) ةرشع ةعساتلا ةرسألا ىلا اهخيرات

 تمحرتو ترشن دقو ( ىناثلا سيسمر دهع
 هيتكام اهأفوأ ناك امبر ةدع تارم

 18. طوعزر "1طغ 1.عوعمل هغ طع تكدمطتقنع 06 ]0مم

«(1925) 115 

 (عوسضنك 500)

 لودعمفأ هك 8عومتتمس  مهعطقعمامعإتو

 م. 226

 ٠ةرقف رخآ ريغ ةيدربلا هذه نم ظفحي ملو

 ةوقلاب اهيلع ءاليتسالا عطتسي ملف « افاي

 ماهبا ىف حجنو « ةعيدخلاو ةليحلا ىلا احلف

 « هديس ةنايخو هعم حلصلا ديري هنأ اهريمأ

 ىرصملا دئاقلا ىلا ىتأي نأ ريمألا كلذ لبقو

 كلذ ليصافت هعم ريد هركسعم قى

 ديرب هنا ىرصملا دئاقلا هل لاقو « مالستسالا

 قنا ودعا يقل نا وةيج كورونا

 ىرصملا دئاقلا ةميخ ىف ريمألا كلذ دوجو

 كلملا ناحاوص ىري نأ ريسمألا هنم بلط
 هيطعي نأ هتداع نم ناك ىذلا سمتوحت

 دحأ ةدايقل مهدحأ جورخ دنع هداوقل

 ناحلوصلا كلذ دئاقلا ذخأف : شويحلا

 رمأو © هسأر بناج ىلع ريمألا هب برضو

 . هيلجرو هيدي دييقتب

 تارارغلا راشحاب

 ىتوحت دئاقلا رمأو

 ىتنام اهلخاد عضوو ه

 6 مهتحلسأ مهعمو هدونج عجشأ نم .ىدص

 « تارارغلا كلت اومتخ مث ةريثك دويق مهعمو

 ن7 مليح ش

 هل لوقي هديس نا

 ىدنج ةئامسخ راثشخاو

 ريمألا ةبرع قئاسل ليق مث
 هلالا نأ هتديس غلبيو « ةنيدملا

 هجوزو وه ىتوحت دئاقلا هيلا ملس دق ختوس
 ىتلا ةيزعلا ىه تارارغلا كلت ناو هدالوأو

 «بكوم ا كلذ ريمألا ةبرع قئاس مدقتو ٠ اهمدق

 نآب حاص ةنيدملا باب ىلا اولصو ام اذا ىتح

 دونج لخدو « هل اوحتمف مهل عع حييصأ ىتوحت

 اهلخاد اوحبصأ املف ؛ تارارغلا نولمحب رصم

 نم ةيلدتم لمحت تارارغلا تناك 00

 « نالجر اهنم الك لمحبي ٠ بشخلا نم داوعأ

 لمحل وأ ةنواعملل نورخآلا ةئاملا ناك امبرو

 ىرخألا ايادهلا

 ىلا بهذي نأ

 مدس ملال



 سانلا ىلع اومجهو مهءالمز اوجرخأ
 نم نيريثك اوذخأو « ةنيدملا ىلع اولوتساو
 : تاملكلا هذهب ةيدربلاىهتنتو . ىرسأك اهلهأ
 ىلا ء رصم ىلا ىتوحت لسرأ ليللا ءانثأو »

 ةمالسلاو ةايحلا هل هالوم سمتوحت كلملا

 كوبأ كلا ملس دقل ! ائهتلف » المئاق ةحصلاو

 هتنيدمو هموق لكو افاي ريمأ نومآ ميحرلا
 ىتح ىرسأ مهولمحيل الاجر لسراف . كلذك

0 7" 
 اوحيصأ نيذلا كئلوأ « ثاناو روكذ نم

 . « نيدبآلا دبأ ىلا كيمدق تحت ىعرص
 وحلت نيالا مق شا ةلاتمو

 تومي نأ هتدالو موي ذنم هيلع بتك ىذلا
 هوبأ هل ىنبق « بلك وأ نابعث وأ حاسمت ةيحض
 نع اديعب نوكيل ءارحصلا ىف ارصق كلملا
 ابلك مايألا نم اموي ريمألا ىأرو . هئادعأ

 دحاوي هل اوتآي نأ بلطو « لجر ءارو ريسي
 نأب هوبأ هل حمس ىتح انيزح لظو « هلشم
 نأ فسألا نمو . اريغص الك هيلا اورشحي

 ءزحلا ىف أرق انكلو « ةلماك ريغ ةيدربلا
 هئاقب نم قياضتو ربك لفطلا نأ اهنم ظوفحملا
 نأ هيبأ نم بلطف ؛ رصقلا ىف انيجس الطاع

 ضرألا ىف ريسب هكرتب نأو « ارح نوكي
 000 5 ءاش ام هللا ءاضق ا

0 

 ةيدرب ف ةبوتكملا صصقلا نيب نم )١(

 اهتمح رثا ىناطن رب بلا فحتملب ٠ سي راع

 بدآلاب ةصاخلا تافلؤملا نثكأ ىف فذ ةروشنم

 ٠ ىرصملا

 بدألا ىف هذهل اهيلسش ىرنو

 م ريثكل ىبعشلا

 اهرثكأو « برغلا فو قرشلا ىف ةرصاعملا

 ةوق لخدتت ذا + ةديعس ةياهنب امئاد ىهتني

 « ةريمألا وأ ريمألا ىلع فطعتف ىرخأ ةيرحس

 اديعس اهدعب شيعيو ؛ موتحملا هءاضق ريغتو

 ظفحت مل ةيرصملا ةصقلا نكلو « سانلا ىقابك

 هبلك هذقني نأ عقونت اننأل ب طقف ةيادبلا الا ان

 هاير ىذلا

 وأ ةيبدقلا ءاوس « ممألا ن

 ىتأي مث ؛ حاسمتلا نمو ةيحلا نم

 نأ لسقو ؛ هس بكلا 0---

 صصقلا يهأ ىلا تاراشالا كلت منتخ

 نم ءىشثبو اليلق ثدحتأ نأ بحأ 0

 ةلودلا صصق نم ىرخأ ةصق نع ليصفتلا

 ال كلذو : 9

 جيزم عقاولا ىف اهنأل « ةصاخ ةيمهأ نم اهل

 نيوخالا ةصق ىهو ؛ ةثيدحلا

 ةيلتختو ءنيمفق نم
 لئاقلا ىأرلا ةيرثألا تاساردلا ءاملع نم ريثك

 ريئاسألا ضعب لوصأ ىلع ىوتحت اهنأب

 نيوخألا نأو ؛ ةيرصملا ةهلألا ضعب نع ةينيدلا

 نيهلالا الا اسيل اتابو سيب

 محب هاذ تقولا قو

 ةيدرب مسأب 555 1 ير 200

 دقو « ىناطيربل ١! فحتملا نك 0ص وت ىنب روأ

 ىنتعاو « 0 ماع ذنم ةيدربلا هذه تمجرت

 تارماهتمجرت اوداعأف ءاملعلا نم ريثك اهب
 اهصوصنل رشن ثدحأو اهثداوح اوللحو «تارهو

 هرشناع وه

 ره زق مجرم, طع هلع هك طع مو 820طعقو

 (لهاأع 85عوواتمم 51021 عةزو 2. 9-29.

 ةصاخلا بتكلأ عيمج ىف ةروشدنم اهتمجرتو

 ةروسنم اهب ةصاخلا عجارملا - ىرصملا بدألاب

 ص هيلا ةراشالا تقبس قذلا رففيل باتك ىف
 2 ةصقلل ةقيقد ةمجرت عم ند

 دل عضو



 انهنأ اندحوا ةصقلا ليلحت اندرأ اذاو

 ق ةصاخبو « اهئازجأ ضعب ىف ةفيعض ةصق
 ارشح هيف ترشح دقو « اهنم ىناثلا فصنلا

 اضعب اهضعب ضقاني « ةريثك صصقو ءايشأ

 ى اهنكلو ؛ ىرخأ ىلا ةفارخ نم اهيتاك شو

 ةاسيحلا ىف اماه اعوضوم جلاعت اهعومجم

 ىتلا « ةنئاخلا ةأرملا عوضوم وهو ةناسنالا

 ىبأ اذاف « فيفع رهاط باش عاقيا لواحت

 اماقتنا هيلع ءاضقلا تلواحو هتمهتا ضفرو

 اهجوز نم صلختلا لواحت ىتلا ةأرملا وأ « هنم

 . هلتقب

 اههرغصأ « اعم ناشيعب ناوخأ كانه ناك
 ء« دعب جورتي مل اباش ناكو « اتاي همسا

 هل ذختا دق ناكو سيبونأ ىمس امهربكأو

 ىف لمعلا ىف هاخأ دعاس اتاي ناك . ةحوز

 ناك هنأل ؛ قاش لسع لكب موقيو « لقحلا
 تاواحو . هاعرو هاير هنأل همرتحيو هاخأ بحب

 هتعدف « ريغصلا باشلا ىرغت نأ خألا ةحوز

 هاخأ هيلع تضرحو « ايذك هتمهتاف ىبأف اهيلا

 عاطتسا اناب نكلو « هلتقيل هرظننا ىذلا

 هلا لخدت ىتح هوخأ هءارو ىرحف برملا

 نينثالا نيب لعج نأ « هنم هذقنأف سمشلا

 ناوخألا فقوو « حيسامتلاب ىذام ةريحب

 هيخألاتاب لاقو ؛ امههضعب مامأ

 نأ دارأو هتجوز ةميرحب هملعأو + ءىش لك
 لشثمف « ءاسنلا نع هفوزعو هتءارب هل تشب

 هنآب هل لاقو همسج نم اءزج عطقو هسفنب

 قوف هبلق عضيسو « زرألا يداو ىلا بهاذ

 ماقول نسير فرع م اذاق.زرأ هريس

 بهذيلف ةصاخ ةمالع روهظب كلذو « هيخأ
 ىلا دوعيف ءاملا ف هعضيو هبلق نع ثحبيلو

 هتجوز لتقيو هلزنم ىلا سيبونأ دوعبو

 شيعيو زرألا ىداو ىلا اتاب هحتيو « ةنثاخلا

 ةقفشلا مهذخأت ةهلآلا نكلو . اديحو كانه

 دحأ ىو . اهيلا سنآي ةجوز هل نوقلخيو « هب
 ىلع لليصحي نأ رحبلا هلا عيطتسس مايألا

 ههايم اهلمحتو ؛ ةجوزلا كلت رعش نم ةلصخ

 تقلعت ىتلا ةليمجلا اهتحئار ريثتف رصم ىلا

 بلط ىف ثعييف « هلوسصضشف نوعرف سبالس
 « زرألا ىداو ىف اهنود حيو « اهتبحاص

 مث « كلسلل ةيظحم حبصتق هيلا اهب نودوعيو

 عطقيل بهذي نم لسريل كلذ دعب هيرغت
 كاذ ذاو « اتاي بلق اهقوف رقتسا ىتلا ةرحشلا

 . ةأيحلا نع فقوتو هبلق طقس

 كلذو « ثدحتس اهنا اتاب لاق ىتلاةمالعلا كلذ

 دنع تثدحو

 راف هبرش سيبونأ ذخأ ىتلا ةعجلا دق نأ

 ةباغ ىلا هوت نم سيبونا بهدف « هدب ىف
 ءانع دعب هدجو ىتح هنع ثحب ذخأو زرألا
 . ةايحلا ىلا هداعأف ةرهز ىلا لوحت دقو

 ىلع هاخأ لمحيو روث ىلا اتاب لوحتيو

 هتجوزل هسفت رهظيو رصم ىلا دوعبو هرهظ
 ةرم كلملا ىرغت ةجوزلا نكلو « ةنئاخلا

 ناين نيرو نلكلواب رولا هذ ىرغا
 . روثلا حبذ دنع اترياطت مدلا نم نيتطقت نم

 ةثلاث ةرمو « نيترحشلا نيتاه ىف اتاب شيعيو

 مس ع, دس



 نيترجشلا مطقيف نعرف ةنئاخلا ةجورلا ىرت
 نكلو + ثاثألا ضعب امهباثخأ نم عنصتتا

 بسشخلا نم ةريغص ةيظش رياطتت امهعطق ءانثأ

 حبصي دلو اهل دلويو + لمحتف اهمف ىف رقتستف
 ريمألا ىلوتي كلملا توب امدنعو . دهعلل ايلو

 مكاحيف : دالبلا شرع بس هسفق اتاب وهو
 هاخأ ىعدتسو « هقحتست امب ةنئاخلا ةأرملا

 نيثالث اتاي مكحيو . دهعلل ايلو هنيعيف ربكألا
 ىلع سيبونأ هوخأ سلجيف تومي مث « اماع

 . رصم شرع

 ةنراقملا بادآلا ىف نيثحابلا ضعب دارأ دقو

 ةصقلا هذه نيب هباثتلا طفت اوحضوب نأ

 ءاوس نكلو ؛ هديس ةجوز عم فسوي ةصقو
 ىناف اضراع وأ احيحص هباشتلا كلذ ناكأ

 ةصقلا هذه نم لوألا مسقلا نم اءزج لقنأ

 صصقلا ىف درو ام عتمأ نم هنأل ؛ ايفرح القن

 هيولسأو هريوصت لابجو هدرس ىف ةيرصملا

 يواسبتا] رون د وك داذإ وهوا» قيشلا
 ىتح ةيرصملا ةيرقلا ىف « تيداوحلا » صق
 . مويلا

 قرشأو حابصلا حبصأ امدنع نآلاو .. »

 ( اسهئاريث ) عم لقحلا ىلا ابعذ ديدج موي
 رورسلاب نيدعقم امهابلق ناكو « طاشنب اثرحو
 ةعارز ىف ) اسهلمع لوأ ىف امهدوهحم نم

 لقحلا ىف اناك مايأ ةعضبب كلذ دعبو ( ةنسلا

 رغصألا هاخأ لسرأف روذللا امهنم تصقنو

 . ةيرقلا نم اروذب انل رضحاو بهذا هل لاقو

 : ففصت ةسلاج هيخأ ةحوز رغصألا خألا ىأرو

 دوعأل اروذب ىنطعاو ىموق : اهل لاقف اهرعش

 . ىنرظتني ربكألا ىخأ نأل « لقحلا ىلا
 نزخم حتفاو بهذا : هل تلاقف . ىرخأتت ال

 ىنلعحت ال « ديرت ام كسفنل ذخو لالغلا

 : ايفرح ) متي نأ لبق ىرعش فيفصت كرتأ
 . ( لصألا ىف

 ناك هنأ كلذو 3 اريبك ءاعو اهنم رضحأف

 رجح ىلا باشلا بهذو كلن محي

 هعم لمح مث « ةريثك اروذب ذخأب نأ ديري

 رادقم ام هل تلاقف : امهب جرخو احمقو اريعش

 ثالث : اهل لاقف + كفتك قوف هلمحت ىذلا

 ريتسشلا نم ناتليكو حمقلا نم تاليك

 اذه . ىفتك قوف ىتلا ىه سمخ اهعومجمو
 كل نا اقح : ةلئاق هيلا تثدحتف . اهل هلاق ام

 . موي لك كتوق ظحالا ىناف « ةريك ةوق

 فرعت امك هفرعت نأ تناك اهتبغر نأل كلذو

 تلاقو « هب تكسمأو تماقف . بابشلا ةأرملا

 عنصأس ىفأل كيضرآسو مارغ ةعاس ىضقت ايه
 حبصأو راث باشلا نكلو . اليمج ابوث كل
 ىدذلا ءىيسلا ءىثلا كلذ نم دهفلاك هبضغ ىف

 كنا ! ىرظنا : اهل لاقو . ادح تفاخف هل هتلاق

 ةباثمب ىل كجوزو « مأ ةباثمب ىل تحبصأ دق

 هذه ام « ىنابر دقو انس ىنم ربكأ هنأل بأ
 . ةيناث ةرم ىل اهيلوقت ال # اهيتلق ىتلا ةئيطخلا
 ىمف نم جرحت نلو 34 دحأل اهركذأ و

 لقحلا ىلا بهذو هلمح دخأ مث . ناسنال ةحلا ىلا .: خلا يب "قابيل ل

 .. امهلمع ىلا افرصناو هيخآ ىلا لصوو

 نع ريكألا خألا فقوت ءاسملا لولح دنعو

 رغصألا هوخأ ذخأو « هلزنم ىلا داعو « لمعلا



 عاونأ عيمج هعم لمحو « هتيشامب ىنعي
 همامأ هتيشام قاس مث « لقحلا ىف تاجتنملا

 . ةيرقلا ىف اهتريظح ىف مانتل

 ةفئاخ تناك ريكألا هيخأ ةجوز نكلو

 امحشو انهد تيرشف هتلاق ىذلا بسب

 كاخأ نا اهجوزل لوقتل تيرض اهنأ تعنصتو
 ىلا جوزلا داعو . ىنبرض ىذلا وه رغصألا

 دجوف هلزنم ىلا ءاج . هتداعك ءاسملا ىف هلزنم

 امنأ ةيعدم « ىرثلا تشرتفا دقو هنجوز

 ملو « اهتداعك هيدي ىلع ءام بصت ملف ةضيرم

 ىف هني ةجرف هتدرف ودع ضايقلا ليم
 : اهجوز اهل لاقو . ايقثت ةيقاتسم تناكو مالظ
 ىذلا نم لصألا ىف ) : كءاسأ ىذلا نم

 كيخأ ريغ دحأ ىلا ءىسي مل هل تلاقف ( كملك

 روذبلا ذخأيل ىتأ امدنع هناف « ريغصلا

 ىغقنل ىلاعت ىل لاق ىدحو ةسلاج ىندجوو
 « ىل هلاق ام اذه . كرعش ىطغ . مارغ ةعاس
 تسلأ ! عمسا : هل تلقو « قفاوأ مل ىنكلو

 + كل بألا ةباثمب ربكألا كوخأ سيلأو كمأ

 اًداف . كل كلذ ركذأ ال ىتح ىنبرضو فاخف

 !رظنا . كلذ ببسب تومأس ىناف شيعي هتلعج

 نأ بجي ) ءاسملا ىف تيبلا ىلا دوعي امدنع
 ىذلا ءىسلا ءىشلا كلذ تقمأ ىنأل ( هلتفت

 . « ةحرابلا هيتآي نأ دارأ

 «دهفلا لثم ريكألا هوخأ راص كلذ دنعو

 خألا فقوو . هدب ىف اهذخأو هتبرح ناف

 رغصألا هاخأ لتقيل ةريظحلا باب فلخ ربكألا

 ىلا ةيسشئاملا لخديل ءاسملا ىف هثيحم دنع

 . ةريظحلا

 عيمج هعم لمح سمشلا تبرغ امدنعو

 « موي لك ىف هتداعك لقحلا شئاشح عاونأ

 ىلوألا ةرقبلا تلخد امدنعو . لزنملا ىلا داعو

 كاخأ نا ! هئتتا . اهيعارل تلاق ةريظحلا ىلا

 برها . كلتقيل هتيرح هعمو كل اصيرتم فق
 امدنعو « ىلوألا هترقب هتلاق ام مهفو . هلم

 رظنف هسفن ءىشلا تلاق ةيناثلا ةرقبلا تلخد

 ربكألا هيخأ ىمدق ىأرو ةريظحلا باب ىلا

 . هدب ىف هتبرحو بابلا فلخ افقاو ناك ذا

 . « ايراه رفو ضرألا ىلع هليح عضوف

 « نيوخألا ةصق نم ردقلا اذه انيفكيو

 باب ىلا لقتنلاو « صصقلا باب نمو لب
 .رخآ
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 تالا

 | راعشأو ىناغالاو ديشانألا

 ديس انألا

 لصفلا اذه نم لوألا بابلا ىف ترشأ

 ى ةينيدلا ريطاسألا هتبعل ىذلا رودلا ىلا

 ناك ىذلا ريبكلا رودلا ىلاو « ةيرصملا ةايحلا

 ىف رثأ نم كانه ناك امو « ماع هجوب ةنايدلل

 ناك ذا ؛ ةيكلملا ةيهولألا ةيرظن ببسي دالبلا
 سروح هلالل ازمر ناكو « هيعشل اهلا كلملا

 نم أدحاوو عر هلالل أنباو ؛ ضرألا ىلع

 ىضخر ةهلآلا
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 ء هتمحرو هلكارب مهمعتل ىانلا نيب ضرألا

 ىلع شيعبو © رصم مكحب نأ

 سانلا نب لدعلا مايق نمضو

 لثشم نأ كردي نأ ءىراقلا عيطتسيو

 مءاديش ثان ذل نم ,ثكلا دوحو بلطتي ماظنلا اذه

 حدسم قى ةنهكلاو سانلا اهددري نأك ىتلا

 ةورث عقاولا ىف انيدلو ؛ كولملاو ٍء ةفلتخللا ةهلآلا

 ديشانألا ايناج انكرت ولو ىتح « اهنم ةريبك

 اضيأ انكرثو « كولملا حدم ىف تليق ىتلا

 صوصتنلا نم بضني ال ىذلا نيعملا كلذ

 ضعب ناردج ىلع ةرطسم تدرو ىتلا ةينيدلا

 كلذك انكرتو ؛« ةميدقلا ةلودلا مارهأ

 باتكو ىطسولا ةلودلا ىف تبباوثلا صوصن

 اذهلو ؛ روصع نم كلذ دعب ىنأ اميف ىتوملا

 اهلوأ © طقف ةثالث ديشانأ رايتخاب ىفتكاس

 ديشن اهثلاثو نومآل ديشن اهيناثو لينلل ديش
 . نوتانخأ

 ل01 دست

 نم ادوسعم اهلا « ىبعح » ليثلا ناك

 نم هريغ نع فلتخي ناك هنكلو « نييرصملا
 ةنهك وأ « ةصاخ دباعم هل نكت مل هنأب ةهلآلا

 ىقابك هدبعم ةمدخو هتمدخ ىلع نوموقي

 ق لتري ديشنلا اذه نك مل اذهلو « ةهلآلا

 ؛ ةهلآلا دشانأ نم هريغك ةصاخ تابسانم

 . هل ديحمتو رصم ىلع هلاضفأل دادعت وه امناو

 مل ىتلا مايألا كلت ىلا هفيلأت خيرات عجريو

 مهلها وك نع

 30 دحأ ىف دشنل مضو دقو «

 ءارمأ اهيف نكي اوعزن دق هبط ةسط
 نيروكلابس
 . ناضيفلاب تالافتحالا

 ةيبص نم نييبص ىحول ىلع ظوفحم م

 هزج دجوي امك ءاطخالاب نائيلم امهو سرادملا

 هباتتك يف وريسام هسرد

 0. 8كومموعمر طقودسحع هج !ئللعي انهنعع 53 02

 ءامدق بدأ نع ةياثك 2 نامزأ هةمحج نق دقو

 ٠ 143 ص ةيزيلجنالا ةمجرتلا  نييرصملا

 توم دج



 : هنم تافطتقم ضعب ىه اهو

 نم جرخت نم اي.« لين اي كل دمحلا »

 م ناهتلا حضو ىف مالظ « ةيفخملا

 وهو « ىعارملا ىوري ىذلا وه هنا

 وهو « ةيشاملا لك ىذغيل عر نم قولخملا

 نع ةديعبلا ةيوارحصلا دالبلا ىقسي ىذلا
 4 ءامسلا نم طقسي ىدلا وه ةعام ناف < ءاملا

 هلا نوئش ربدمو « بج نم بوبحملا وه
 نم عنصم لك شعني ىذلا وهو « حمقلا

 007 سان رز

 رويط لعجي ىذلا وهو « كامسألا بر

 « حسمقلا قلخب و ريعشلا عنصي ىذلا وه هنا

 . اهتالافتحا ةماقا نم دباعملا نكمتت كلذبو

 رقتفو « ميشايخلا دسنت طابت ام اذا 00 قففز 5 . 5267 5 >

 كلهيو ةهلالا تاوقأ صقنت و 5 سانلا لك

 ش . سانلا نييالم

 « عزف ىف اهلك دالبلا حبصت اسق ام اذاو

 مونخ (هلالا ) نا ... راغصلاو رابكلا بدو

 . هعئص ىدذلا وه

 ةهلا تون جوز ضرألا هلا بج هلالا )١(

 عنصي ىذلا مناصلا هلالا وهف حاتب امأ ٠ ءامسلا

 لمع مت امل لينلا الول ىأ « دوجولا ىف ام لك
 5 ءىش

 رسفنتتال ىأ 2« ميشايخلا دسنت (9)

 أطابت ام اذا ٠ ةايحلا ىف رارمتسالا عيطتستالو

 ٠ مدعوم ىف هناضيف تأي ملف

 ف ) كحضي مف لك أدبيو ..رورس ىف ناسنا

 . نس لك رهظيو ( كف لك - لصألا
 ىذلا وهو « توقلاب ىتأيب ىذلا وه هنا

 ءىث لك قلخي ىذلا وهو « ماعطلا رثكب
 .. ةييطلا ةحئارلا وذو سانلا هحدمبو ؛ بيط

 .لكو « ةحرف ىف دالبلا حبصت ضيفي امدنع

 دميو « ةيشاملل بثعلا قلخي ىذلا وه
 لفسألا ملاعلا ق ناكأ ءاوس هنيبارقب هلا لك

 ... ضرألا ىلع مأ ءامسألا ىف مأ

 مجح نم ديزيو « نزاخملا المي ىذلا وه
 . ءارقفلل ىطعي ىذلا وهو ؛ لالغلا ءارها

 ىهتشي امك ومنت راجشألا لعجي ىذلا وه
 « كلذ نم ءىشث سانلل صقن الف « عيمجلا

 رفس ال هنأل « هتوق ببسب نفسلا ىنشف

 , 90 رحجلا ةطساوب

 جمتبيو ارورسم حبصي انيزح ناك نمو
 قفإ . بلق لك

 . كيف ىذلا ةهلألا عوسأت جهتي كلذكو

 سانلا دمتو لوقحلا ىقستف حفطت نأ

 ىلا ةرقفلا هدسصصح ىف ديشنلا ريشي )١(

 « ديجلا بشخلا ىلا اهراقتفاو لب « رصم ةجاح
 , اهنم عنصت ىتلا راجشألا تمنام لينلا الولف
 هيئطاش ىلع هدوجو رثكي ىذلا رجحلا امأ ءنفسلا

 لمعل حلصي الف , ءارحصلا ىف ناكم لك ىفو
 قوف ساسنلا رفس اهيلع فقوتي ىتلا نفسلا
 ٠ مهتالصاح لقنو ءاملا ةحفص

 تين نب كبوس كحضيو

 حاسسسمت ةروص ىف هلأ « كبولس » )5

 ىهف تبن ةسهلالا امأ « ليثلا هايم ىف شيعي
 نقم ناكو ء رصم ىف ةريهسشلا تاهلالا ىدحا

 ٠ اتلدلا برغ ىف رجحلا اص ةنيدم ىف اهتدابع
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 هلمجيو ناسنالا دعسي ىذلا وهو « ةوقلاب
 رخآو صخش نيب قرفي ال وهو « هاخأ بحت

 . اهدنع فق دودح هل تسبلو

 تنأ « مالظلا نم ىتأي ىذلا رونلا تنأ

 كلذ ىوق صخش هنا . هتيشالل مخشلا وها

 ... قلخي ىذلا

 « اهنم ةدئاف ال « ةضفلا عطقو بهذلا ...
 . لضفأ ريعشلاف دروزاللا سانلا لكأي ال

 دوعلا ىلع كل فزعلا ىف سانلا أدبن

 كلافطأو كيابش حرفيو « مهيديأب كل نونغيو
 . كيلا دوفولا نولسريو كمدقمب

 نادزتو ةمخف ءايشأي ىتأي ىدلا وه هنا
 رثكت نفسلا لعجي ىذلا وهو

 بولق ننحب ىذلا وهو « سانلا رثكي نأ لبق

 : كا

 , ضرألا 3

 « نييارقلا كل نومدقي ضيفت امنع

 ا 7 ١0 0 تك لافتحا كل ماشو 31 ةساملا كل مدذتو

 نالزغلا كل نوديصيو رويطلا كل نمست
 وه ام لك سانلا كتفاكو 4 ءارحصلا نم

 كيل

 رضخآ هلا لكل اضيأ نيبارقلا مدقتو

 ةيسشامو ناريثو روخب « لينلل اهنومدقي امك

 . راثلا ىلع ةيوشم رويطو

 نلو + 2'ةبيلم ىلا هتراغم لينلا لقت دقل

 .. لفسألا ملاعلا ىف كلذ دعب هنسا دحأ فرعي

 « ةهلالا عوسات اومظع « اعيمج سانلا اهنأ

 هنبأ اهرهظأ ىتلا ةوقلا مامأ اعشح اوفقو

 ىبناج ىطغي ىذلا وهف © عيمجلا ديس )ل
 ::ةرهشل ا رهتلا

 « رهدزم تنأ « لينلا اهيأ ؛ رهدزم تنأ

 ريخ نم ايحب ناسنالا لعجي ىذلا وه لينلاف
 تنأ « ىعارملا ىلع هتيشام شيعتو هتيشام

 تنأ 4 ليتلا اهبأ 6« رهدزم قنا رصهدزم

 , ©« رهدزم

 ةراغم نم عبني لينلا نأ نوئظملا ناك )١(

 ضرألا نطاب نم ىتأت هعايم نأو
 ديشنلا هيلا ريب ام اذهو

 0 روخصلا سس

 عر نو هلالأ ديشانأ ا

 ىلع انه رصتقأ ؛ ةريثك ديشانأ نومأل

 ريبكلا ديشنلا وهو اهنم دحاو تاعوطقم ىلوأ

 . 120 نومآل

 ةرهاقلا فحتم ىف ةيدرب ىف ظوفحم )١(

 نم ىناثلا بتحنما كلملا رصع ىلا هخيرات عجريو

 تارم ةدع رشن دقو ٠ ةرشع ةنماثلا ةرسألا كولم

 نييرصملا بدأ نع هياستك ىف نامرا همجرتو

 ٠ ءامدقلا

 هلا تقولا كلذ ف عر نوسمآ ناك

 نم اريشك هسفنل ذختا دقو ةيروطاريمألا

 انب لوطي دقو ؛ ىرخألا ةملألا تافص

 انركذو « نومآ لصأ انحرش اذا ثيدحلا

 ةرايعب وأ ل هسفن ىلا بسن نيذلا ةهلآلا

 اذه ناك . هيلا مهتافص س هتنهك بسن قدأ

 ةنهكلا هلتري امم ديقانألا نم هريغو ديشنلا

 سل ع[ هس



 ةيحت : وه هلك ديشنلا ناونعو « هدباغعم ىف

 عيمج ديس ©« سيلوبويله روث « عر نومآ

 ىطعي ىذلا « بوبحملا بيطلا هلالا « ةهلآلا

 نئاك لكلو « هيف بدت نم لكل ةايحلا
 : . ©« حلاص

 اهصن ومه اذهف ىلوألا ةعوطقملا امأ

 : لماكلا

 براي ء« عر نومأ اي ؛« كل دمحلا

 محهأو « همأ روث « ةبيط ىف رطيسملا « كنركلا

 ا يم
 « ديعصلا ىف نم لك ديس « ىطخلا عساو

 , © تنوب ريمأو ىوتاملا ضرأ برو

 ىف نم ربكأو ؛ ءامسلا ىف نم مظعأ

 رقتسي ىذلا « نئاك وه ام لك بر ؛ ضرألا

 . ءىش لك ف

 روث « ةهلالا نيب .. هتعيبط ىف هل هيبش ال
 . تادوبعملا لك سيئرو « © ةهلآلا عوسات

 ؟رب ىذلا ؛ ةملآلا بأ « قحلا بر

 +. تاتا يحتل قلو ناسسالا

 نومآ باقلا نم بقل « هسممأ روث » )١(

 ىذلا سملشلا ةهلا تون ىلا انه ةراشالاو

 اهنأ ىلع نيياحالا ضعب ىف ريطاسالا اهركذت

 نوكي امكو هتجوز اهنا ىرخأ صوصن ىفو همأ
 نم ىعرملا لقح ىفام لك ىلع رطيسملا ومم روثلا

 لقت ىلع رطيسملا وه نوما كلذكف ةيشام
 ٠ ءامسلا

 مث « رصم ديعص ركذب ديشنلا أدب (5)
 اريخأو 2 ةبونلا ىف ىوتاملا ضرأب كلذ فدرأ

 رحبلا ىبونج ىف تناك ىتلا تنوب دالب ركذ

 زاغوب لوح ىويسآلاو ىقيرفالا نيئطاشلا ىف

 لوقلا قبس امك ٠ بدنملا باب
 ٠ اهلطبو اهيماح ىأ (5)

 رجش قلخي ئذلا « نئاك وه ام لك بر

 ءارضخلا باشعألا ءىثقن ىذلاو « ةهكافلا

 . ةيشاملا نومدو

 ليمج « خاتب اهعنص ىتلا ةيهبلا ةروصلا
 هحدمب ىذلا وهو « بوصملا دلولا « ةروصلا

 . ةملآلا

 (ناسنالا) ضرألا ىلع ام منص ىذلا وه

 ىذلا وهو ( موجنلا ىأ ) ءامسلا ىف امو

 . نيرطقلا ءىشي

 كلم « مالس ىف ءامسلا قرتخي ىذلا وه

 .لجبملا « عر ؛ ىرحبلا هجولاو ىلبقلا هجولا

 بر ؛ ةوقلا ميظع « نيضرألا ميعز

 ضرألا قلخ ىذلا رمألا بحاص « ةردقملا

 . اهلك

 6« رسشظآ هلا لك نم هتعيبط ىف ىوقأ

 . هلامجب نورخآلا ةهلآلا جهتبي ىذلا

 تيبلا » ىف دمحلا هل مدقي ىذلا كلذ

 . 297 « رانلا تيب » ىف جوتملا « « ميظعلا

 ىتأي امدنع ةبيطلا هتحئار ةهلألا بحي نم

 . تنوب نم

 ضرأ نم ىتأي امدنع هتحئار عوضنتو
 ضرأ نم ىتأي امدنع ايحملا ليمج « ىوتاملا
 , 29 هلالا

 ىللكيه امسا رانلا تيبو ميظعلا تيبلا )١(

 وتوبو ؛ ىلبقلا هجولا ىف ( رمحالا موكلا ) نخن
 ٠ ىرحبلا هجولا ىف ( وطبا لت )

 تناوب لمشتو ماع هجوب رصم ىقرش (؟)

 * برعلا دالبو

 د عود



 هتلالج نأ نوملعي امدنع ةهلآلا فارتن

 . فيخملا ؛ بيهرلا « مهديس وه

 ةعلطلا بحاصو ؛ ةيوقلا ةدارالا وذ

 قلخبو تاوقألا هيدل ترثك نم « ةميظعلا

 سانلا هيلع نشيعي م

 57 02 !اهتيالا

 . ضرألا تطسو ءامسلا

 نوتانخا دين

 اذومت رصم ةهلآ مظعأ وه عر نومأ ناك

 نكلو « انفلسأ امك « ةيروطاربمالا مايأ ىف

 ةنماشلا ةرسألا نم ىناثلا فصنلا ىف ثدح

 ىمس ناكو كولملا دحأ دارأ لأ ةرشع

 ةدابع نأش نم ديزي نأ « عبارلا بتحنما »
 :نسفشلا صرق ىف ةنماكلا ةوقلا « نوتأ »

 ارح اهتلعأف نومآ ةنهكب مدطصا ام ناعرسو

 ةيلألا عيمج ىالعو نومأ ىلعو « مهيلع

 لقني نأ ى ىأ رو . سمشلا ةهلآ ادع ام ىرخألا

 ناكم ىف اهديشو ةبيط نم دالبلا ةمصاع

 « لبق نم رخآ هلا ةدابع هسجنت مل رهاط

 مساب فورعملا ناكملا ىف هتمصاع راتخاف

 هتنيدم ىمسو طويسأ ةيريدم ىف ةنرامعلا لت
 امك « نوتأ قفأ ىأ « نوتأ تخا » ةديدحلا

 «نوتانخا» حبصأف كلذ لبق هسفن همسا ريغ

 . 6 نوتأل ديفملا » هانعمو

 ( ديدحلا هنيد ىلا نوتانخا فرصناو

 اهمهأو « ةليم>لا ديشانألا ضعب هل بتكو

 كتب هيف سحن ىذلا ريبكلا ديشنلا اهلك
 لوأ نوتأ ةنايد تناك ذا ؛ ةديدجلا ءارآلا
 هانفرع امك « ديحوتلا نم برق ءىث ىلا ةوعد

 هنأ اضيأ فرعن امك « 27ةيوامسلا تانايدلا ىف

 ميلحتو هديشانأو نوتانخلا ةايح نع 0

 ةرهاقلا ) ةينوعرفلا رصم ىباتك رظنا  هتنايد
 ٠ 585 ب ؟هال ص (551/

 حج عودي دج

 مقر رومزملا نم ءزج هنع لقت ىذلا لصألا

 ىه اهو ؛ ةاروتلا ىف دوواد ريمازم نم ٠

 : هلمكأب ديشنلل ةيفرحلا ةمجرتلا ىذ
 « ءامسلا قفأ ىف ءاهبب علطت تنأ

 . ةايحلا ةيادب ( اي ) « ىحلا نوتآ اب

  ىقرشلا قفألا ىف غزبت امدنع
 «, كلامحب داللا البق

 قوف لاعو « ءىلألتم ؛ ميظع « ليمج تنأ

 ء دلب لك
 نا اهنيك :يقازلا كتنسأ هليحتو

 ؛ اهتقلخ

 ىلا لصت كناف « عر » تنأ كنأل

 « اهتءاهن

 « بوبحملا كنبال اهعضختو

 ىلع كتعشأ ناف ديعب كنأ نم مغرلابو
 « ضرألا

 فرعب الق مهنيعأ مامأ كنأ نم مغرلابو

 . كريس تاوطخ دحأ

 « ىبرغلا قفألا ىف برغت امدنعو

 اهب لح دق ناك ول امك ضرألا دوست

 . توملا

 اوفل دقو ةرحح لخاد ( سانلا ) ماني

 « مهسوؤر

 ةراضملا ؟0 - م



 « ىرخأ انيع نيع ىرت الف

 اهنوعضي ىتلا مهتعتمأ قرست نأ نكسيو
 « مهسوؤر تحت

 « هنيرع نم دسأ لك جرخي
 « غدلتل ( جرخت ) فحاوزلا عيمجو

 ضرألا معيو ءىث لك ماللظلا فليو

 « نوكسلا

 . هقفأ ىف حاتري مهقلخ ىدذلا نأ

 نم علطتو 1 حابصلا حيسصب امدنعو

 « قفألا

 « راهنلا ءانثأآ نوتأك ءىضت امدنعو

 .. تتعمق حنمتو ةملظلا درطت

 « موي لك ديع ىف ناضرألاف
 ىلع نوفقيو ( سانلا ) ظقيتسيو

 « مادقألا

 . مهتظقيأ ىذلا تنأ كنأل

 « مهسيالم نوسبليو مهماسجأ نولسغي
 « كروهظ دنع الاهتبا مهعرذأ نوعفريو
 . مهلامعأ نودي اعيمج سانلاو

 « اهيعارمب تاناويحلا لك عنقتو

 . تاتابنلاو راحشألا رهدزتو

 « اهشاششعأ نم ريطت ىتلا رويطلاو

 « كتوق حدمتل اهتحنجأ رشنت

 : اهلجرأ ىلع تاناويحلا فقتو

 « طحب وأ ريطي ام لكو

 : مهلجأ نم تقرشأ كنأل نوشيعي مهنا

 وحنو لامسشلا وحن نفسلا ريستو

 6« بونحلا

 « رهظت امدنع ةحوتفم اهلك قرطلا نأل

 « كمامأ رهنلا ىف كامسألا قرمتو

 . طيحملا ىف لغلغتت كتعشأ نأل

 « ءاسنلا ىف ةايحلا ةرذبل قلاخلا اهيآ

 ةلئاسلا ةرذبلا نم لعحي ىذلا تنأ كنا

 . اناسنأ

 « همأ نطب ىف لفطلاب ىنعي ىذلا تنأ كنا

 « هءاكب فقوي امن هثدهي ىذلا تنآو

 . محرلا ىف وهو هب ىنعت كنأل

 ةايح ظفحبل سفنلا ىطعبي ئذلا تنأ

 « مهقلخي نم لك

 هسمأ نطب نم ( لفطلا ) لزني امدنع
 نسل

 « هيف دلوي ىذلا مويلا ىف

 جاتحي ام لكي هدمتو « امامت همف حتفت

 . هيلا

 وهو ( توكتكلا ) خرفلا خرصي امدنعو

 « ةضيبلا لخاد

 اهاخاد ىف سفنلاب ههسي ىذلا تنأف

 * تسع
 هلمجت « ةضيبلا لخاد هقلخ منت امدنعو

 : اهرسكي 5

 امدنع صوصوي وهو ةضيبلا نم جرخيو
 2« هذعوم نيحب

 . اهنم جرخي امدنع هيلجر ىلع ىشميو

 ! اهتلمع ىتلا ( كلامعأ ) مظعأ ام

 « سانلا ىلع ةيفاخ اهنا

 . هل هيبش ال ىذلا دحوألا هلالا اهنأ

 « تئش امك ايندلا تقلخ دقل

 دوه 1 د



 4 كدحو ا امدنع

 « ةيراضلا شوحولاو ةيشاملاو سانلا

 « ضرألا قوف هيمدق ىلع ىعس لكو

 ريطيو ( ءامسسلا ىف ) عفتري ام لكو
 . ةيحانجي

 ضرأو ةبونلاو ايروس دالب « ىف

 3 رصم

 « هناكم ىف ءىث لك عض

 3 هنوجاتحب أمب مهدمب ىذلا تنأ كنا

 تاوئسو « هماعط ىلع صخش لك لصحب

 . هل ةردقم هتايح

 « مهتاغل ىف سانلا فلتخي

 « ضعبلا مهضعب نع مهدولج نول زاتمي
 ممألا لصأ زيس ىذلا تنأ كنأل

 « ةيبنجألا
 ملاعلا كلذ ىف الين تقلخ ىذلا تنأ

 «رخآلا

 ىقبتل « ءاشي امدنع هب ىتأب 35 ىذلا .تنأو
 « سانلا ىلع

 لجحأل مهتقاخ ىدذلا تنأ كنأل كلذو

 ا

 4 مهلجأ نم ةسقك لعش

 « مهلجأل قرشي ىذلا ء ضرأ لك ديس
 . ءاهبلا ميظع « راهتلا ( سمش ) نوتأ تنأ

 لك شار فاعلا نس ىذلا تأ
 ( ةديعلا ةسنجألا دالبلا

 ىدلا ) مهديس ( اعسمج مهدي 2

 « رحبلا ( جاومأ ) لثم

 . مهارق ف مهلوقح ىورتلل

 ! ةيدبألا بر اي كلامعأ لمجأ ام

 ( هتقلخ ) ءامسلا ىف ىذلا ليلاف

 « باجفلل
 ىلع ىعست ىتلا ءارحصلا تاناويح لكلو

 2 مادقألا

 ملاعلا نم عيني هناف ( ىقيقحلا ) لينلا امأ

 . رصم لجأل رخألا

 6 ىعرم لك كتعشأ ىذغت

 « كلجأل ومنتو ايحت « قرشت امدنعو

 لك ىذغتل ةنسلا لوصف تلعجو

 . تقلخ ام

 « مهماسجأ درس ءاتشلاف

 . كب نوسحي مهلعحت ةرارحلاو

 « اهنم قرشتل ةديعبلا ءامسلا تقلخ دقل

 « .تعنص ام لك ىرت ىتحو
 . اديحو تنك امدنع كلذو

 ؛ ىحلا نونأك كتروص ىف قرشت

 . كحاورو كتئيج ف « ائيضم « اعمال

 « اهدحو كسفن نم روصلا نييالم تلعج

 مأ ادالب مأ اندم ( تناكأ ءاوسو )
 « ارهن وأ اقيرط « الوقح

 « اقرشم اهقوف كارت نيع لك ناف

 .ضرألا ىلع راهنلا ( سمش ) نوتآ كنأل

 « ىبلق ىف تنأ

 نس حا



 كفرعي نم كانه سيلو

 4 عر -- وربخ لس رفن » كنبا ريغ

 6» عرس نا س عاو

 كدصاقمب املاع هتقلخ ىذلا تن كنأل

 . كتوقل ( اكردم ) و
 « كيديب ايندلا تعنص ىذلا تنأ

 . مهروصت نأ تئش امك (سانلا) تقلخو

 « قرشت امدنع نويحب مهف

 « برغت امدنع نوتومبو

 « اهنيعب ةايحلا تنأ كنا

 . تدرأ ذا ( طقف ) ناسنالا شيعيو

 « بيعت ىتح لامحلاب نويعلا قلعنت

 ىف برغت امنع مهلامعأ سانلا كرتيو
 0 برغلا

 3 ةيناث ( قرشت ) امدنع نكلو

 .. كلملا لجأل ءىث لك رهدزي
 « ضرألا تقلخ ىذلا تنأ كنأل

 لجأل ( سائلا ىأ) مهتقلخ ىذلا تنأو

 «كنشا

 « كبلص نم دلو ىذلا

 .. « ىرحبلا هجولاو ىلبقلا هجولا كلم

 « نوتانخا

 « ىتيترمن ... ةميظعلا كلملا ةجوزو
 . ديألا ىلاو امئاد بابشلاب ةعتمتم تشاع

 رعسشتلاو ىناغألا .

 مايأ ىف رعشلاو ىناغألا نع فرعن ال

 مهللا « ائيش ىطسولاو ةمبدقلا نيتلودلا

 نم هصلختسن نأ عيطتسن ىذلا ليلقلا الا

 هذه نكلو . اهريغو مارهألا صوصن

 مارهألا صوصن ىف اهيلع رثعن ىتلا تاعوطقللا

 ىناغأ تسيلو « ةهلآلل ديشانآ اهرابتعا نكمي

 مهتالفح ىف اهنونغيو سانلا اهب منرتي ةيبعش

 مسا هيلع قلطن نأ اننكمي ام امأ . ةصاخلا

 هنم فرعن الو « ردان ليلق اضيأ وهف ىناغألا
 قوف نابتكت نيلوألا نيتلمجلا وأ ةلمجلا الا
 نونغتي نيذلا صاخشألا وأ صخشلا مسر

 اهنأ الا اهنع لوقت نأ عيطتسن ال اذهلو اهب
 نيدايصلا ةينغأ لثم ء طقفخ ىناغألا ةبادب تناك

 ةكبسش قوف ةبونكملا اهتاملك ديزت ال ىتلا

 لوصحس انئيحتو ىتأت » : هلوق نع ديصلا

 نيذلا ةاعرلا ةينغأ لشم وأ« 2 « ريبك

 مهمانغأو مهناريث نوقوسي مهو اهنونغي

 : ناضيفلا دعب اهاجرأب ضرألا ثرحتل
 « ءاملا ىف كمسلا نيب ىعارلا وه اه »

 ىيحيو ةغوبصلا ةكمس ىلا ثدحتي هنا

 455 ةكمس

 عار هنأ ! ىعارلا ىلا ندا نم ا برعلا

 ., 9 6«! برغلا ةاعر نم

 ةميدقلا ةلودلا رباقم نم نيتريقم ىف )١(
 ءامدقلا نيب رصملا بدأ نع نامرا باتك رنا ب

 ١١5 ٠ ص «( ةيزيلجنالا ةمجرتلا )
 اضيأ ةميدقلا ةلودلا رباقمه ىضعب ىف (؟)
 ظنا

 قدوس 18[1علعم مصل ظستعم انصق !ط1علعع (فططوصقلل.

 4. عا ملطولعمتعي 1918 م. 19.

 منش م #ىاتس



 ةلمح اهب ىنغتي ناك ىتلا ىناغألا وأ

 مهفاتكأ قوف مهديس نولدحي مهو ةفحملا
 نونغي اوناك . ناكم ىلا ناكم نم هب نوريسي
 لامعلا لعفي امك ء اضيأ مهسفقتألو « هل

 نولمعي امدنع نآلا ىتح ديعصلا ءانبأ ةصاخبو

 ىف وأ عرتلا قش ىف وأ راثآلا نع رفحلا ىف
 ىناغأ نم نا تينغأ امهو « ءانبلا لامعأ
 . ةفحملا ةلمح

 « ةفحملا نولمحب نيذلا دعسأ ام

 . ةيلاخ ىهو اهنم ريخ ةءولمم ىهو اهنا
 تدرو امك ةيناثلا ةينغألا ىذ ىه اهو

 ةلودلا نم « ىبأ » ىدسي صخش ربق ىف
 : ةميدقاا

 « مهئفاكتس نيذلا كفلوأ ىلا لزنا

 « كب ابحرم اه
 « مهتفاكتس نيذلا كتئلوأ ىلا لزنا

 املثم ةميظع اهلعجاف « « ىبا » ةيده ..

 « ديرأ

 . ةيلاخ ىهو اهنم ريخ ةءولمم ىهو اهنا

 اهلك تناكو ؛ لامعلا ىناغأ بناج ىلاو

 ىققملا رثنلا نم لقألا ىلع وأ رعشلا نم
 دحوت تناك هنأ فرعن « عطاقم ىلا مسقملا

 ىف ائاصق وأ ةينيد ريغ ىرخأ راعشأ اضيأ

 ةريصقلا ةديصقلا كلت لثم كولملا حدم

 © نو 8 ةايح خيرات نوطس نيب اها ىتلا
 ةشداسلا ةرسألا ىف نييرصملا نيفظوملا رابك دحأ

 : 2©2نيطسلف ىلع هتلمح نم ارفاظ داع نأ دعب

 ىف نآلا ةظوفحملا « ىنو » ةحول نم )١(
 2, سوديبا ىف اهيلع رثع دقو ىرصملا فحتملا
 باتك ىف روشنم لماكلا اهصنو

 ىدويطمر 1تءلعمصلعم لعد ةلعو 1عاعطعمب م. 3103-4.

 « مالس شيجلا اذه داع

 . لامرلا ىف نينطاقلا دالب مطح نأ دعب
 « مالسب شيحلا اذه داع

 ىف نينطاقلا دالب همادقأب ساد نأ دعب

 . لامرلا

 71 مالسب شيحلا اذه داع

 . مهتوصح ىلع ىقق نأ دعب

 « مالسي شيحلا اذه داع

 . مهبانعأو مهنيت راجشأ عطق نأ دعب

 « مالسب شيحلا اذه داع

 تانم كانه مهدونج نم لتق نأ دعب

 . فولألا

 « مالسب شيحلا اذه داع

 ( ادونج ) كانه نم ( رضحأ نأ دعب )

 . ىرسأ نيريثك

 نم « ىطسولا ةلودلا ىف انظح سبيلو

 نم ريثكب لضفأ « رعشلاو ىناغألا ةيحان

 اضيأ اهنم انيدلف ةميدقلا ةلودلا ىف اهنم انظح

 ةينيدلا ديشانألا باب ف لخدي هنكلو ريثكلا
 اهنم ةريخألا ترهدزا دقو« كولملا حدمو

 ىف اتح ةليمج ديشانأ انيدلو اريبك اراهدزا

 نم ةصاخبو ةرقع ةيناثلا ةرسألا كولم حدم

 ضيفت ىهو « كلاثلا ترمونس كلملا دهع

 ءاطعاب ىفتكأسو . اهفطلأو ىناعملا لمجأب

 ىناغألا لمجأ نم ةينغأل ةلماك ةيفرح ةمجرت

 تنك ىتلا دوعلا ىلع براضلا ةينغأ ىهو

 نم تناكو ىطسولا ةلودلا مايأ ىف كش نود

 مايأ رخآ ىلا نيبرصملا نم ةبوبحملا ىناغألا

 ا ا د



 « مهرياقم ىف اهونود ام !ريثكو ةثدحلا ةلودلا

 دوعلا ىلع فزاع سأر قوف اهتوبتكي اوناك

 ةايحلا ىف امب عتمتلا ىلا ةوعدلاب اهيف نونغتيو
 ىف ىنغت تناك ام اريثكو رورسو ةجهب نم
 417 مرش تع كيما لغأ (هتبقي ىلا هئالولا

 ةياهشلاب رم دقق < ليبدلا يمألل نيخ اذع
 . ةديعسلا

 ( لايجأ ) اهناكم ىف ىتأتو لايجألا رمت

 . نمزلا فلاس ىف اوشاع نيذلا مايأ ذنم ىرخأ

 بيغيو « حابصلا دنع « عر » هلآلا هظقوب

 . برغلا ف مونأ ( هلالا )
 فليتشتلا تفحتو سانا: لماك

 . ءاوهلا نم فنأ لك قشنتستو

 ىف مهدالوأ ىرت حابصلا قرشي امدنعو
 . مهتكامأ

 دق ىضاملا ف اوشاع نيذلا ةهلآلا نا

 ءالبنلا كلذكو « مهمارهأ ىف اورقتسا

 . مهما رهأ قاونفد ساسنلا نم نولحبملاو

 قس مل ءاروصق مهسفنأل اونب نيذلا نا

 # مهل ثدح ىذلا امف مهتاويب نم ءىث

 روح »و « بتحسإأ 2 ى تعيس دقل

 لك ىف امهلاوقأب سانلا ثدحتي نيذللا « فدد

 « ناكم

 ةظوفحملا ( 50١ سيراه ) ةيدرب ىف )١(
 تناك اهنأ اهعم ركذ دقو ىناطيربلا فحتملا ىف
 ةرسألا نم فتنأ كلملا ةربقم رادح ىلع ةبووتكم

 ةنس فالآ ةعبرأ نم رثكأ ذنم ىأ ةرشع ةيداحأا

 ةبوتكم اضيأ اهارن امك 2« دوعلا براض قوف

 ةرسألا نم ٠ ةبيط ىف بتح رفن ةربقم ىف
 .ةنس فالآ ةعبرأ نم رثكا ذنم ىأ ةرشع ةيداحلا

 مهناردج تمدهت دقل ؟ نآلا ميهنكامأ نيأ

 « نكت مل نأك تحبصأو مهنكاسم تمطحتو

 انيلع صقيف كانه نم دحأ تأب ملو
 « مهريصم نع ان ريخيو هيلع اوحبصأ ام

 اضيأ عرسن ىتح « حاترتو انبولق نئمطتف
 . هيلا اويهذ ىذلا ناكملا ىلا

 ىذلا مويلا ىسني كبلق لعجاو عتمتف

 كنوعضي - ايفرص ) هيف كتونفديس
 . ( حاترتل

 ىف ركفو ؛ كرهظ ءارو نازحألا لكب مرا

 لصت ىذلا مويلا كلذ ىتأب ىتح رورسلا

 . ءودهلا بحت ىتلا ضرألا كلت ءانيم ىلا هيف

 عد « ايح تنك املاط كبلق تابغر ءارو رس

 « كسأر قوف رطعلا

 . ناتكلا سالم عاونأ ريخ كسفن سبلأو

 . كيرظان مامأ ىقيسوملاو ءانغلا عد

 لعجت الو « تاذلم نم كيدل امم رثكأو

 ىتح مهلا كسفن لمحت الو « ضبقني كبلق

 . كيلع بدنلا موي ىتأ

 .ءىش كسفن لعشت الو اديعس اموب ضقا

 هلاومأ ذخأآي نأ دحأ عيطتسي ال ! ىلا عمتسا

 لصألا فى ) تومي نم ةيناث دوعب ناو « هعم
 . ( بهذي نم

 هذه ىف اهارن ىتلا ةمغنلا هذه نكلو

 ايندلاب عاتمتسالا ىلا ةوعدلا ىهو ةضغألا

 سانلا رظتني اميف كيكستلا لب ؛ مومهلا ذبنو
 نيتمزتملا ضعب اهكرتي مل « رخآلا ملاعلا ف
 « اهيلع در نود ةثيدحلا ةلودلا ىف نيبرصملا نم

 لياقملا طئاحلا ىلع تبتك ىرخأ ةينغأ ىرنف

 ورد وح



 قف اضيأ ىنغت تناكو « اهسفت ةربقملا ىف
 : مثالولا

 ةديس ةهلآ ايو ءامظعلا ءالبنلا عيمج اب

 « ( ةنابحلا ىأ ) ةايحلا

 اذه ىلا حيدملا مدقي فيك اوعمتسا

 ةييظعلا حورلا ىلا ةيحتلا مدقتو « نهاكلا

 ىلا شيعي اهلا نآلا حبصأ ذا ؛ ليبنلا اذهل

 ء برغلا ضرأ ىف امظعم دبألا
 مايألا ىف هل ىركذ ( ح ىادملا ) هذه قبتلف

 0 روزي نم لكلو ةلبقللا

 ىف تناك ىتلا ىناغألا ى

 «انلبق اوشاع نيذلا رباقم

 ايندلا ةايحلا اودحم امدنع اولاق امو

 « ىتوملا اند نأش نم اوللقو
 ضرأ وحن كلذ نولعفي مهلعج ىذلا امف

 « ةيدبألا
 ثيح « باوصلا رمألاو « قحلا ناكملا

 .؟ فوخ كانه دجوي ال

 ( ىتوملا ايند ) هتقمن' رمأ ةنحاشملا نا

 ١ تعمتسا دقل

 « هليمز نم دحأ اهيف فوخت الو

 « ودع اهيف دجوي ال ىتلا ضرألا اهنا
 مايأ مدقأ ذنم اهيف نوحاتري انلهأ نا

 « نينسلا نيبالمو نيبالم اهيف نولظيسو

 انلا لك اهيلا بهذيو

 ملاعلا ىلا بهذي ال نم كانه سيلو

 « رصم ضرأ ىف دحأ ادلاخ ىقبي نل « رخآلا

 « ملحلاب ةهيبش ضرألا ىلع ءاقبلا ةدم نا

 : برغلا ىلا لصي نم لكل لاقيسس
 . « ةمالسلاب عتمم نمآ تنآف « ابحرم »

 نكلو « كش الو ديج رعش نيتينغألا الكو

 ايما نينا بو ريك رعت تتاسق كلانس
 حدم ىف تليق ىتلا ةديصقلا كلت اهلمجأو

 نم حول ىلع اهوشقنو كلاثلا سمتوحت
 طظوفحمو كنركلا دبعم ىف هوماقأ تينارجلا

 تليق دقو « ةرهاقلاب ىرصملا فحتلا ق نآلا

 نوعرف ابطاخم عر نومأ هلالا ناسل ىلع
 رصم نئازخ المو هئادعأ عيمج خود ىذا

 : اهنم ءزج اذ وه اهو « اهتهلآو

 « تينأ دقاه

 ,59 انقيشيف ءامعز أطت كلعجأل

 دالبلا عيمج ىف كيمدق تحن مهرثعألو

 « ءايضلا برك كتلالج نوري مهلعجأ ىتح

 ىنم ةروصك مهن ويع ف عطست امدنع

 « تينآ دق اه
 « ايس[ ىق نيذلا كئلوأ أطن كلعجأل

 فق نيذلا « وماع » لا سوؤر برشتو
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 6 "'(ايروس ) ونتر

 تياحت دق و كتلالج َن قرن مهلعجأ ىنح

 « كتاراش

 قوق برحلا ةحلسأى لع ضبقت امدنع
 . ةيرعلا

 ءزجو ىقينيفلا لحاسلا انه دوصقملا )١(

 +٠ نيطسلف لامسش نم

 نويويسالا ودبلا «ىماع» ةملكب دصقي (5)
 ىهف وئتر دالب امأءرصم قرش ىف نوشيعي نيذلا

 نم اريبك اءزحو ةيلاحلا نانبل نم أءزج لمست
 + ايروس

 و مدخ



 « تينأ دق اه

 « قرشلا ضرأ أطت كلعجأل

 ضرأ » ىف نيذلا كتلوأ قوف سودتو

 , 99 م هلألا

 لسشم كتلالج نوري مهلعجأ ىتح

 ١ 000 سو

 . هررش فذ امدنع رانلاب ىمري ؛ ىذلا

 « تبتأ دق اه

 « برغلا ضرأ أطت كلاعجأل

 « كناطلس تحت () ىساو ؟59 ويتفك

 فق روثك كتلالج نوري مهلعجأ يح

 « هبابش
 نكمي ال © نرقلا داح ©« بلقلا ىوق

 . هتمجاهم

 <« تينأ دق اه

 ةأمو تحت «©) نتم دالب دعترت امنيب
 « كنم فوخلا

 « حاسمتك كتلالج نوري مهلعجأ ىتح

 ةعقاولا دالبلا ىيضعب لمشت هلالا ضرأ )١(

 دالبو تنوب دالب اهنمو رصم نم قرشلا ىف

 ٠ برعلا
 . موجنلا تاعومجم ىدحأ (؟)

 ىريو ٠ تيرك ىلع قلطت « ويتفك » (5)
 نم ءزج ىلع اضيأ قلطت تناك اهنا ءاملعلا ضعب
 * ىرغصلا ايسآ لحاس

 نم ةيلامشلا ةيلحاسلا ةقطنملا « ىسآ » (5)

 .٠ ايروس

 نمو ديدحتلا هجو ىلع ةفورعم ريغ دالب (5)

 ضيبألا رحبلا قطانم ىدحا تناك اهنا حج رملا

 ٠ طسوتملا

 بارتقالا نكمي ال « ءاملا ف فوخلا ثعاب

 .ةنم

 « تينأ دق اه

 « رزجلا ىف نيذلا كئلوأ أطت كلعجأل

 ةحيص نم افوخ « طيحملا طسو ىف نيذلا

 « كبرح

 « مقتنمك كتلالج نوري. مهلعجأ ىتح
 . همصخ رهظ ىلتعا دقو ارصتنم رهظي

 « تن دق اه

 « ( ايبيل ) « ونحتلا ضرأ أطن كلعجأل

 « كناطلس ةوق لضفب 24١ وينتويلاو

 دسأك كتلالج نوري مهلعجأ ىتح
 6 سرتفم

 ى ثثحلا نم اماوكأ مهلعجت امدنع

 . مهنايدو

 اذه اهنم انيفكي نكلو ةليوط ةديصقلاو

 نم رخآ نول ىلا لقتتأ نأ لبقو . ردقلا

 دحأ ةئنهت ىف تليق ىرخأ ةينغأ ركذأ رعشلا

 زاتمت ىهف عبارلا سيسمر كلملا وهو : كولملا

 ةقرلا نم ريثك ءىش اهيفو « صاخ عباطي

 : ريوصنتلا لامجو

 ءامسلاو ضرألاف ! ديعس موي نم هل اي

 . ميظعلا رصم ديس تنآ كنأل ناتحهتبم

 رهظو « مهلدم ىلا نورافلا مجر دفل

 : نيئبتخم اوناك نيذلا كئلوأ ةنان

 تعبش دقو ءادعس نوعئاجلا حبصأو

 . نيوترم نوئماظلا حبصأو « مهنوطب

 )١( ءامدقلا ايبيل ناكس «

 كح ا دج



 ناتكلا ىف لفري حبصأ ايراع ناك نمو

 ىدترب حبصأ لامسأ ىف ناك نمو « ليمحلا

 . بايثلا ليمج
 .. ناك نمو « نجسلا ىف نم حارس قلطأو

 . رورسلا هؤلبي حبصآ
 اوحبصأ دالبلا هذه ىف نيرئاث اوناك نمو

 هفوهك نم ىلاعلا ناضيفلا ءاجو « مالس ىف
 . سانلا بولق رسيل

 نمتويب باوبآ نكرت دقف « لمارألا امأ

 , ©2) نورئازلا اهلخدي راصو « ةحوتفم

 اهدرفمب شيعت ىتلا ةلمرألا نأ أ 00

 اهيلع اهباب قلغت دعت ملف « ةنئمطم ةنمآ تحبصأ

 تنخأ اهنأ رمألا اهب لصو لب « فوخلا نم

 ىف تحبصأ دالبلا لك نال « سانلا لبقتسست

 4# ةنينأمطو نمأ

 ىناغأ نينغ نذخأو سناوألا تحمتناو

 ع رورسلا

 نال طيحملا قوف ىهو نفسلا تحهتباو

 ىلا لصت نفسلا تذخأو هجوم ىفتخا رحبلا

 . فيداجملاو حيرلاب ريست ىهو ءىطاشلا

 نا : لوقت امدنع روسلاب سانلا ءىلتمسو

 « نومأ نم راتخملا عر -- ىم - اح » كلملا

 . ضييبألا جاتلا سبلب

 ةفيظو ىلون دق « (« نيوسمرو 8 عو نبا

 9 22 هنأ

 طمع م هميمودتنمتلاع ةمدلإل .. ةعباصب )١(
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 لزغلا ىتناغأ

 ىتلا ةيلزغلا راعشألا قرآ تناك امبرو

 ةلودلا مايأ ىف نييرصملا ءامدق دهع نم انتلصو
 ىتلا ىناغألا نم ةعومجملا كلت « ةثدحلا

 هيف عت ابح اهيف سملن ىتلاو  ةقر ضيفت
 ( ةاتفو ىتف نيب راوح هرثكأو « نانحلاو ةفعلا

 وهو لجر اهينغي تاينغأ اهنأ نظلا بلغأو

 درت مث ةيقيسوملا تالاإلا ىدحا ىلع برغي

 لوقت ىهو نايجانتي اذخأ دقو هتبيبح هيلع

 لك ثبيو « .. ىتخأ اي اهيداني وهو ىخأ اي هل
 قوش نم هسفن ىف لمتعي ام رخآلا امهنم

 موي دعوم نيحي ىتح ةعول نم هيقالي امو
 ىناغألا نم عونلا اذه نم انيدلو . جاوزلا

 ىف ةيدرب ىف اهادحا « ةماه تاعومجم ثالث

 ريغ اهتباتكو « ةرهاقلا فحتم ىف نآلا دحوتو

 : 29 اهئازحأ ضعب ىف ةثمهم وأ ةحضاو

 : ( ةانملا لوقت )

 بهذأ نأ ليسجل هنأ ؛ ىخأ ان . ىهلا ..

 ىرت كلعجأو « كمامأ لستغأل ةريحبلا ىلا

 نع ثتامرا باتك ىف اهتمجرت ةروشنم )١(

 ل ؟1495 ص ةيزيلجنالا ةمجرتلا ) ىرصملا بدألا

 : رظنأ 2(

 ]7 . ةطلعتع طاتنلاور آناعطعوومعوتم لع ةلععص ثعور وتتم

 آعادتنم 9

 د عووس



 نم ( عونصملا ) ىبوث تيدترا دقو ىلامج

 . لتس امدنع ىكلملا ناتكلا لمجأ

 دوعأ مث « كعم ءاملا ف سطغأ ىنا ..

 نيب ةليمج ترقتسا دقو ءارمح ةكمسي كيلا
 . ىلا رظناو لاعت .. ىعباصأ

 « رخآلا ءىطاشلا ىلع ىتخأ بح نإ

 ىلع حاسمت رظتني ءام ىرجم انتيب لصفيو
 عاملا ىلا لزنآ امدنع ىنكلو ؛ هئطاش لهر

 ءقىرح ىبلق نا 7 ناضيملا ءام 2 ضوخأ

 نا . ىمدق تحت ضرأ ءاملا امنأك « ءاملا ق

 « ةوقلا هذه لثم ىف ىناعجي ىذلا وه اهبح
 . ءاملا ىف ةيرحسلا ىتذيوعت هنا معن

 حتفأو ىبلق جهت ةينآ ىتخأ ىرأ امدنع

 2 لثم هناكم ف ىبلق جيهتبيف اهقن اعذل ىعارذ

 . ىتديس ىلا ىتآت امدنع دبألا ىلا

 سحأ اهيعارذ ىل تحتفو اهتقتاع اذا

 .. تنوب دالب نم صخش لثم تحبصأ امنأك

 1 ل

 ىنأب سحأ « اهيتفش تحتفو اهتلبق اذاف
 مث ) .. ةعحلا قوذتأ نأ نود تيشتتا دق
 . كل لوقأ ىنا : ( الئاق اهتمداخ ىتفلا بطاخب

 ىعضت الو « اهدسج ىلع ناتكلا لمجأ ىعض
 ناتكلا ىبنحتو اهشارف قوف ىكلملا ناتكلا

 بدنملا باب زاغوب لوح تنوب دالب )١(
 روطعلا اهنم نوبلجي اوناك ئقلا ضرألا ىو

 ٠ روخبلاو

 هقوف ىرثناو .. ب اهشارف ىنيز . ١" ضيألا
 , © م« سيشيت » لا رطع

 ىلع موقت ىتلا اهتبراج تنك ىنتيل
 . هلك اهدسح نول ىرأ ىتح اهتمدخ

 رهش ةدم ولو .. اهبايث لساغ تنك ىنتيل
 ىنتيل .. اهبايث ف ىذلا رطعلا لسغأل .. دحاو

 . ىذلا متاخلا تك

 ا

 وهو بحلا ىناغأ نم عونلا اذه ىرنو

 ى ه٠٠ سيراه ةيدرب ىف نيبيبحلا نيب ةاجانملا

 ةريثك ءازجأ اهيفو ؛ 9 ىناطيربلا فحتملا

 ضعب ىه اهو « ىنعملا ةضماغ وأ ةشمهم

 : اهنم تافطتقم

 : ( ةاتفلا لوقت )

 ىردص ناف ىذخف سملت نأ تدرأ اذا

 قى تركف كنأل بهذت نأ ديرتأآ .. فوس

 نأ ديرنأ 7 مهن صخش تنأ لهف « ماعطلا

 . بوث ىدل نكلو 7 كسبالم سبلتل بهذت
 ؟ ( امظلاب سحت ) كنأل بهذت نأ ديرتأ

 مولا لمجأ ام . كيوري هيف ام ناف ىبدن كاهف
 .. ىذلا

 بايت نم ناعوتلا ناذه ناك امبر )١(

 ٠ اهب ناقيليال اهبيبح رظن ىف ناتكلا
 ناك ىتلا ةرخافلا روطعلا عاونأ دحأ (؟)

 مدسسقأ ذنم تنوب دالب نم نويرصملا اهيلجي
 ٠ روصعلا

 ةرسألا ىف لوألا ىتيس كلملا رصع نم (؟)

 هباتك ىف رلوم سكام اهرشن ٠ ةرشع ةعساتلا

 ىف اضيإا ةروشنم اهتمجرتو بحلا راعشأ نع

 ٠ 5554-5452 ص بدألا نع نامرا باتك

 ةضل لا



 جزتما دقو ..لثم ىمسج قرتخي كبح نا

 . ب تجرتما دقو ةريمخ لثم وأ

 قوف تنك ول امك « كتخآ ىرتل عرسأ

 2 داوح

 : ( ىتفلا لوقو )
 راهزأ ( هؤامت ) لقح لثم ةبيبحلا ..

 نا . بحلا حافت لثم اهردصو « ستوللا

 رويطلا ديصل خف اهبجاح نا .. لثم اهيعارذ
 ةطبلا انأو « ورم » لا بشخ نم عونصم

 . خفلا ف ةدودلا اهتعقوأ ىتلا

 لوقملا لا

 اهيف ثدحتت ةبرعشلا ىناغألا ضعب هذهو

 فيكو ؛ فيرلا ىف ةعيبطلا لامح نع ةائفلا

 ق اديعس اتقو ىغميو « ناسنالا هيف دعس

 ىناغألا : اهئاونع وه اذهو « رويطلا ديص

 كتخأ ( اهينغت ىتلا ) باقلا رسق ىتلا ةليمحلا

 . لوقحلا نم دوعت امدنع كبلق اهبحب ىتلا

 6 كبحل قاتش ىبلق نا . بوحملا ىخأ اب

 دقل . لعفأ ام ىلا رظنا » : كل لوقأ انأ اهو

 « .. ىدي ىف هكسمأ ىذلا ىخف داطسأل تب

 رصم ىف طحت تنوب دالب رويط عاونأ عيمج نأ

 ةدحاو لوأ طقتلتسو « رملا تعوضت دقو

 تنوب نم تنآ دق اهتحئار نأ ؛ ىتدود اهنم

 . اهيلجرب رطعلا ةحئار تقلعت دقو

 اعم بهذن نأ وه كنم هيلطأ ام نا

 ىتح طقف تنأو انأ ؛« ( رويطلا ىأ ) اهقلطنا

 . رملاب رطعملا ىريط حايص عمست
 امدنع ىعم تنك ول « اليمج نوكي مك

 بهذي نأ كلذ نم لمجأو فلا بصنأ

 . بيبحلا ىريل لّقحلا ىلا ناسنألا

 خفملا ق تعقو ىتلا ةزوألا توص نا

 ىبح نكلو ؛ اعومسم حبصأ دق ةدودلا ىلع

 « اهقلطأ الف ىناكم ىف رمستأ ىنلعحي كل

 يلا ىمأل هلوقأس قدلا اذ 4 دامت ملأس

 7 رويطلاب ةلمحم موي لك ءاسم اهيلا دوعأ
 « 7 مويلا اخف ىبصنت ملأ » ( ىنلأستسو )

 . كلذ ىناسنأ دق كبح نا

 رويطلا بهذتو ..

 ىنلغشي ام لك نأل ؛ اهب متحأ الف اهل ولحي امك

 . كلامج نع اديعب بعذأ نأ كيلق

 هقاذم نكلو ولحلا ريطفلا ىلا رظنأ ىنا ..

 يعط هل ناك ىذلا حدشلا ذيبتو . حلملا لثم

 ةرارم لشم حبصأ تالا لبق ىمف ىف ولح

 طحت مث ةروألا ريطت

 لعجت ىتلا ىه اهدحو كسافنأ نا . رويطلا

 هلالا نأ كلذي تدسطعوو 3 شيعلا ىبلق

 . دبألا ىلا ىل ىطعأ دق « نومأ »

 نأ وه هديرأ ام لك نا ؛ ناسنا لمجأ اي
 ىعارذ كسمت نأو « كتيب ىف كتجوزك كبحأ

 0 | ىخأ نك مل 3 اذا . . كعارذب

 ةحصلا تنأ تسلآ « ربقلا ىف نمك نوكأسف

 9 ةايحلاو

 دقل : الئاق درغي روفصعلا توص نا

 ل عميس



 كنا ريطلا اهيأ ال 7 كقيرط نيأف ضرألا تران
 رسو هشارف ىف ىخأ تدجو ىناف . ىنمقست

 دعتأ نل » : ىل لوقي هنا .. ىبلق كلذل

 كعم ىشمأو ؛ كدب ىف ىدب ىقبتسو « كنع

 ىنلعجيس « فيطل ناكم لك ىف احاورو ةئيج
 . نزحي ىبلق لعجي نلو ىراذعلا لك نم مظعأ

 3 ىجراخلا بابلا ىلا ةعلطتم لظأ ىنا

 وحن امئاد ناهجتت ىنيع نا . ىلا ىخأ ىتأ دقل

 ىحأ بح نا .. ىلا ىانذأ عمتستو « قيرطلا

 ًادهي ال ىبلق نأل كلذو ىنلغشي ام لك وه
 ع

 ىناغألا كلت نم ةيلاتلا ةعومجللا ىفو
 ةقاب لمعي اهسفن لغشت اهتقيدح ىف ةاتفلا ىرن

 : اهنم تافطتقم ضعب ىه اهو روهزلا نم

 2 ا

 راجشالا

 لقتتو سيراه ةيدرب ىناغأ نآلا كرتنلو

 فحتم ىف تايدربلا ىدحا ىف ةرطسملا بحلا

 ةقيدحلا راجشأ اهيف ىرنو « ايلاطيا ىف نيروت
 اهسيحو ءارذعلا وعدتو أهضعب ىلا ثدحتت

 ب 03 ايزل ىف نيولجللا
 داع دع

 ةهبش ىراجحأ نا 9 ( ةرحشلا ) تلاق مث

 ىنا . اهيبدث لثم ىرامث لكشو « اهناتسأب

 طامربرو ب موون طووومبم لع 1كدعأص (ةعزةعمم )١(

1869-76( 

 اهيفو اهعضاوم نم ريثك ىف ةمشهمىهو
 طاق. 1 31 -1 336# 11 ةريثك طالغأ

 اريثك تدمتعا دقو ٠ ةددعتم .تامجرت اهلو
 * ه6 تببا» ةمجحرت لع

 رعشيو (« « وماس » لا روهز نم اهيف

 ىنا . كعم وهو هنأش ربك دق هنأ نانالا

 ىتلا ةقيدحلا ةباثمب كل ىناو . ىلوألا كتخأ

 باسثعألا عاونأ عيمجو روهزلاب اهتعرز

 اهترفح ءام ةكرب ةقدحلا هذه ىفو . ةرطعلا

 امدنع هدنع هزنتأ ليمج ناكم ىهو كادب

 « كدب ىف ىديو ليلعلا لامشلا ميسن ىلع بهي

 . اعم انتهزن نم رورسم ىبلقو نثيطم ىدمسجو
 : يديقلاك قرت فاو مادا
 ىل ريخ اهدحو كتيؤر نا . هعامس ىنيبحبو

 . برشلاو لكألا نم

 ذخآس « « تباز » لا روهز نم اهيفو

 ف مانتو ىلا الس ىتأت امدنع كروهز ليلاكأ

 .. كيمدق كلدأس كشارف

 كاملاسسس سل

 ميج قى ءاريخخ ىقا' ىنأل نادسلا فامريخ
 اهيخأ عم تخألا ىدل ىنآت ىكل ةنسلا لوصف

 رطعب ارطعتو ذيبنلاو ةعجلاب اركس دقو
 فق ىرخألا ( راحسثألا ) امأ « « ىمك »

 للظأ ذا ؛ ىادع ام اعيسج ليذت اهناف ناتسبلا

 نأ نم مغرلابو « ىناكم ىف ارهش رشع ىنثا
 ىضاملا ماعلا روهز ناف تطقس دق روهزلا

 ء ىلوألا ةبترملا ف ىننا .. ىف ةيقاب تلاز ام
 انما ! رظنا : لوقتف ىرخألا راحشألا امأ

 . ةيناثلا ةترملا ىف الإ

 رتسنأ ناف كلذ ثودح رركت اذا نكلو

 نع سانلا لكل ثدحتأس لب « ةيناث ةرم

 نص تن



 اهنكمي ال ىتح ةبوبحملا اوبقاعيل امهتئيطخ ١
 .. رومزلابو ستوللاب اهناصغأ جونت نأ

 رطعلا . معاربلاو

 حرم فى مويلا ىضقت كلعجت اهتيل
 ىتأ دقل ! ىرظنا . نمآ ناكم ناصغألا نم

 هلك مويلا ىفمي هلعلف ؛ هبعادنل ىلاعت . اقح

 اهقاروأ قطنتو اهتوص نينلا ةرحش عفرتو

 نم كانه لهف ةديسلل ةمداخ نوكآس : ةلئاق

 ىناف ةيراج كل نكي مل اذاف  ىنم لينأ وه

 ةمينغ ايروس نم ( اهورضحأ ) ىتلا كتمداخ

 « ناتسلا ىف ىمرغب ترمأ دقل

 . ةعجلا عاونأ ميو 0

 ةميخ نا .

 . ةبوبحملل

 ىغمأ ىناق ءاملاب ىنورت مل اهنأ نم مغرلابو
 ىحور ةأيح قحبف .. بارشلا ىف هلك مويلا

 ىلا ىب نوتآي مهنيلعجت كتيل « ةبوبحملا اهتيأ
 , كناكم

 ىتلا ةريغصلا زيمجلا ةرحش ىه اهو

 ملكتلل اهتوص جرخت اهنا . اهيديب اهتسرغ

 لمجأ ام . لسعلا ىواغر لثم ولح ... نا اقح

 « ديقاتعبي ةلمحمو .. ءارضخ اهنا « اهئاصغأ

 بشيلا نم ةريح دصشأ ىه ىتلا اهتهكاف

 « جاجزلاك عملتو زوريفلا لثم اهقاروأو رمحألا
 « تمشن » لا رصحح نول ىف اهبسقخ نا

 اهنا « سبسب » لا ةرحش لثم (7) اهروذبو

 اهلظ نأل « لظلا نودشني نم اهسفت ىلا وعدت

 :ةقيطظر

 « ةريغص ةاتف دي ىف اباطخ سدت ىه اه
 بهذت نأ اهرمأت اهنا . ىناتسبلا ةنبا اهنا

 .. ىف ةظحل ىفقنل لاعت . اهبيبح ىلا اعيرس

 ! ..:اهيلا ىوأتل ةييخو صخ ميقأ دقو

 . كتيؤر دنع حرفتو جهتبت (ىتقيدح) ىناتسب 1 ني خ/ ا
 . مهتادعم مهعمو كروضح لبق كديبع لسرأ

 كتاقلل ىرجأ أمدنع ىركس ىنأب سحأ ىفنا

 نولمحي كمدخ ءاح دقل . رمخلا قوذأ نأ لبق

 هس نم ةعحلا اورضحأ دقل < مهتاودأ

 هكاوفو « ةفلتخملا زبخلا عاونأ لكو عاونألا

 ىتلا ) هكاوفلاو سمألا هكاوف نم ةريثك

 ةذيذل ةهكاف لكو « مويلا اذه ىف ( اهوعمج

 ىضفقتو « روبح ى مويلا يقحلا كالا: معطلا

 ا ا

 اهتم قا اهكك ندلحت

 . اهيخأ عم تلاز ام اهنكلو بارشلا ةرثك نم

 تخألا امنيب ىتحت ةرثانتم تلاز ام ... نا

 نوحوس نمم تسل ىنكلو .

 ظفلتأ نلو « تبأر امب ادحأ ريخ

0 

 نلو رسلاب
 4 : ةدحاو ةملكب

3000 

 نأ نكسي ال انناف راصتخالا اندرأ ادهمو

 راعشأ ركذ نود لصفلا اذه ةباتك نم ىهتنن

 مغرلابف « ىتيب رتسش ةيدرب اهتوح ىتلا لزغلا

 ريثكي زاتت اهنأ الا هتاذ عونلا نم اهنأ نم
 اهلقنأ نأ ىنمتأآ تنكو « ةعيفرلا تاريبعتلا نم

 ىفتكأ ىنكلو اهب ءىراقلا عتمتسيل اهلك
 , 290 اهنم تارقف ضعب لقنب ارطضم

 را 187. م كف دم» ]طع نط عمتعط 8عقكأات مدمر 1 00١

 جاو. 1و م2. 27-8

 ىف اهتمجرت نسح ميلس ذاتسألا رشن دقو

 ىناسشلا ءزجلا ميدقلا ىرصملا بدألا هباتك

 5531١ -ملا١ا ٠ ص

 ا



 « قرشت امدنع ءارهزلا ةمحنك اهنا ! رظنا

 « علاطلا ةديعس ةنس لوأ ىف

 « رينم اهدلجو عطاس اهؤايض

 « ثدحنتل امهحتفت امدنع نيتفشلا ةولح

 ه اهل ةجاح ال ةملكب سبنت ال
 « ىدثلا ةليمج « قنعلا ةليوط

 . عملي دوسأ اهرعشو

 « هتوالط ف بهذلا قومي اهعارذ

 « ستوللا معارب لثمف اهعباصأ امأ

 ع رصخيلا ةليحن فادرألا ةليقث

 . اهلامج نع اهاقاس ءىبني
 « ريست امدنع اهدق قشرأ امو

 « اهتلبق عم ىبلق تبلس دقل
 « ىنثنت لاجرلا قانعأ لعجت اهنا

 « اهتيؤر دنع اهب اباجعا اهوحن ةريدتسم
 « اهمف مثلي ىذلا دعسأ ام

 . رخآ باش ىأ نم ىوقأ حبصي هناف

 نعت د

 ه هتييبحل باشلا فصو نآلا كرتنلو

 ف ايي تا نع تدمح هوددبلا متلو

 تيأر نأ ذنم ةعيس امايأ سمأ تسمن دقل

 « ىتخأ

 « ضرملا ىب ملأ دقو
 « ةليقث ىمسج ءامضعأ تحبصأ دقو

 . ىدسجب سحأ الو
 . ءاطألا ىنداع ام اذاف

 « مهجالع ىلا ىتثئمطي ال ىبلق ناف

 « ىعم ةليح ةرحسلل سيلو

 . مهل حضتن ال ىئاد نأل

 ىتلا اهدحو ىه اهتركذ نم نكلو
 « ةايحلا ىلا ديعت نأ عيطتست

 نأ يطا ىذا نبا اهلا نا
 + ىنيقشي

 « اهلسر باهذو ء ىجعم و

 اق
 . ىبلق شعني نأ عيطتسي ىذلا وه

 ؛ ءاود ىأ نم ريخ يل ىتخأ نأ

 « جالعلا بتك عيمج نم مهأ ىل ىهو
 . ىلا اهثيحم ىلع فقونت ىتحص نا
 . ةيفاعلا ىتسيلتس اهارآ امدنعو

 رافعا هيتس اهينيعب ىلا ترظفا ا اذاف
 «( اهتوق

 « ىتيفاع ديعتسأ ىلا تثدحت ام اذاو

 « رش لك ىنع دعتسي اهتلبق ام اذاو

 . ةعسسم امايأ ىنع تباغ دق ىه اه نكلو

6# 

 رصتش مل ميدقلا ىرصملا بدألا نكلو

 دشانألا وأ صصقلا وأ ةينيدلا ريطاسألا ىلع

 ىأو ةورث انيدلف 4 لرزعلا راعشأو ىناغألاو

 اهنوبحي اوناك ىتلا مس مئااو مكحلا نم ةورث

 روصتو ؛ لامجلا نم ريثكب زاتمت اهرودب ىهو
 فدهي ناك ىلا ايلعلا لثملا ريوصت ريخ انل

 ىهو ةفلتخملا مهروصع ف نويرصملا اهلا

 ىلع اهانعبتت اذا « انل روصت هتاذ تقولا ْق

 رمص ىلع لثملا كالت روطت 2 روصعلا ىدم



 ا
 لاو محلا

 تلاز امو ؛ حئاصنلاو مكحلا بتك تناك

 بولق ىلا ءايسثألا بحأ نم « مويلأ ىت
 نيب ةميظع ةناكم لتحتو « بوعشلا عيمج
 ةصالخ سانلل مدقت اهنأل + ءامدقلا بتك

 + ةداعسلا قيرط 5 مسرتو ةايحلا براحت

 ديري نم لكل ايلعلا لثملا مهيدي نيب عضتو

 ةلص مظنتو ه ةرخآلاو ايندلا ىف حاجنلا

 . مهضعبي سانلا

 لبقت بتكلا هذه لاثمأ انحفصت اذاو

 تنأ امم تناكأ ءاوس ؛« ةيضار سوقفنب اهيلع

 , بتكلا نم اهريغ ف تدرو مأ نايدألا هب

 سفنلا ةرار ف ىف امع ال فشكت اهنأل كلذو

 نم دكأتنل اليلق فقن مث اهؤرقت ؛ ةيرثبلا

 تدعب أمهم دحن ام اريثكو « انسوفت قف اهادص

 الز ام اننأ اهتباتك نمز نيبو انني ةقشلا

 هك 2 أصل

 دحاو ندقن نم ر كك انيدنأ ىلإ 0 دقو

 ةيناثلا ةرسألا نم اهمدقأ « ةيدربل

 حنا
 . ريثكلا ءىشلا اهنم ملعتتو « اهيلا ةجاح ىف

 راودأ عيمج ىف نييرصملا بولق ىلا ءايشألا

 تالاحلا بلغأ ىف ءامكحلا اهبتكي ؛ مهخيرات

 ىلا هدلضشربو ى

 : بتارملا ىلعأ ىلا لصي اميك كولسلا نسح

 دآ حمصنلا ب + هنا سصن بأ نأسل ىلع

 حاتب حئاصن » ةامسملا ةيدربلا اميمج اهرهشأ

 عراك دز » كلملل اريزو ناك ىذلا 6« بتح

 « ةسماخلا ةرسألا كولم نم « ىبسيسا

 دلوم لبق ؟مم٠ ماع ىلاوح شاع ىدلا

 . ةراقس ةنابج ىف فورعم ربك هلو 4 كسلا

 نيثدتبم تايدربلا كلت ضعب نع ثدحتنسو

 رصم ف ايلعلا لثملا روطت ىرنل ادهع اهمدقأب
 روصعلا رم ىلع

 بند ح

 8ع

 تاريبعتلاو تاملكلا نم اريثك اهيف ىرنو « ةنس

 ىمستو سيرابب رفوللا فحتم ىف نآلا ةدوجومةيدربلا هله نم ةلماكلا ةحسلا' 0
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 ةلودلا نم ىهو « اضيأ هر حظر وملا فحتملا ىف ىرخأ ةيدرب كانه نكلو ٠ 25ه ىو عالا

 نراقو ةيفاو ةسارد اي نم لوأو ٠ ذيمالتلا ضعب حاولا ىلع اهنم تافطتقم دجوتو ٠ ةثيدحلا
 8. طامعفرب طعم ةلمدتسصعو لع طفطسآةهءعور آلامه معراو16 . وه ةفلتخملا اهس ,وبصت نيد

 5 صوصنلا بعصأ نم اهنأ حئاصتلا هذه نع فورعمو

 ١9856 ماع ىف اهئدحأ ٠ ةريثك ثاحبأ اهنع ترهظو تافلؤملا نم ريثك ىف تمحرت دقو
 ٠ ةيناملألا ةغللاب

 ها



 ؛ ةميدقلا ةلودلا ىف ةفورعم نكت مل ىتلا

 ىلع لخد دق هنأ نويرثألا حجري اذهلو
 « ةريثك تافاضاو تاحالصا ةيلصألا ةيدربلا

 .بتح حاتب ريزولا ىلا اهنوبسني اولظ مهنكلو

 بيس نأ ةيدربلا هذه ةمدقم ىف ًأرقنو

 ةخوخيشلا بارتقاب ريزولا ساسحا وه اهتباتك

 ءاضعأ ىلا اهقيرط دجت مالآلا تأدب ذا

 تقاضو « ملكتي ال تكاس ميفلاو » : هدسج

 بلقلاو ... نينذألا عمصلا باصأو نانيعلا

 . سمألاب ( ثدح ام ) ركذي الو نايسنلا ريثك

 دسنيو « ةخوخيشلا ىف ملألا اهباتني ماظعلا نا

 دوعقلاو مايقلا . ءاوهلا قشنتس الو فئألا

 نسحلا لاحتساو « ماوي امهالكف نايوتسي

 هبلجت ام نا « قاذم ءىشل دعب ملو حيبق ىلا
 هلسمعحجت نأ وه ناسنالا ىلع ةخوخيشلا

 بلطيو . 29 « رومألا عيمج ىف ءىطخي

 اصع » هل نوكت نأآب رمأي نأ هديس نم ريزولا

 هتفيظو ىف هنبا نييعتب كلذو « ةخوخيشلل
 ىتح هملعي ذأ هرمأو هلوئتس كلملا باجأف

 ءامظعلا ءانبأل الاثم نوكي

 دعب ةدحاو كلذ دعب مكحلا ادبتو

 ابيوبت ةبوبم ريغ اهنأ ظحالن انكلو « ىرخألا
 نم ارمأ ركذي هارن ام اريثكو « احيحص

 دوعبا مث ثلااثو ناث ىلا هنم لقتنيو « رومألا

 ىفو صنلا اذمه ةمجرت ىف تمزتلا )١(

 ةماتلا ةيفرحلا بناج ىرخألا صوصنلا عينج
 بولسسألا نع ءىراقلل ةحيحص ةروص ءاطعال
 لامج باسح ىلع كلذ ناك ولو « ميدقلا ىرصملا

 ٠ ةيبرعلا ةغللا ىف بولسألا

 صقني امم ؛ لوألا عوضوملا ىلا ديدج نم

 نأ ذا « ىبدأ لمعك حئاصنلا هذه ةميق نم
 اونع نيذلا ءاملعلا دحأ لاق امك اهتابوتحم

 بيطخ ةلاقم ىلا برقأ « ةيدربلا هذه ةساردب

 القتنم هرطاخ ىلع دري ام الحترم ثدحتن

 كانهو . 23 رخآ ىلا عوضوم نم ةأحف

 لسثشم نأ ضورفملا ناك له . ىرخأ ةطقت

 نم ةصاخلل طقف ةبوتكم حئاصنلا كلت
 فئاظولا ىلوتل نودعي نيذلا ىأ « سانلا

 حجري 7 ةماع بعشلل تناك اهنأ مأ ىربكلا

 نم ةصاخلل تناك اهنا « تب » ذاتسألا

 ءاوس اهيلع ريبكلا لابقالا نكلو "© سانلا
 « ةئيدحلا ةلودلا وأ ىطسسولا ةلودلا ىف

 تادوضتك قالا يني للك ا هانا
 ةيدربلا لواتتتو « اهتباتك ىلع نونرمت

 ناسنا لك اهل ضرعتي ىتلا ةماعلا عيضاوملا

 ةماع ةمكح تناك اهنا حجري ةقبط لك نم

 مسا ىلع ءاقيالا ناك اميرو سانلا عيمجل
 اهتباتك ةركف ىلع ءاقبالاو « بتح حاتب ريزولا
 ةفيظو مهأ لتحيس ىذلا هنبا اهب دشرتسيل

 4 اهنأش نم ءالعالل الا تسيل دالبلا ىف

 باوبألا حتفتت ىتح اهيف أم عابتا بيصحتو

 فئاظو ىلعأ ىلا لصيف بذهملا ءشنلا مامأ
 « اهنم تافطتقم ضعب ىذ ىه اهو « ةلودلا

 رورغلا مهلخادب نيذلا كئلوأ ريدحتب اهؤدب
 . ملعلا نم اًئيش اوباصأ ذا

 )١( 2هعجر لذ هورصجدتلناع 507 هك طع ةناع- .27215

 عوطتتع ه1 ورم. 2ولعوتمع ةصل 84عوهرجهعةمتلك (1طع

 هيجي علعط 1ععصتمعو ه5 طع 8ءكقما ةعولعمتإو 2929)و

 1مصقمات 1931و 2.

 * اهتاذ ةحفصلا قباسلا ردصملا (؟)

 بح عمودج



 ملعلا رورغ نم ريذحتلا

 7 كملع بيس رورعلا كنلخادي ال »

 لجر كنأل ( كجادوأ خفتنتو ) لاعتت الو

 ملاعلا ريشتست امك لهاجلا رشتسا . ملاع

 رخآ ىلا لوصولا عيطتسي دحأ نم ام هنأل
 غلبت ىذلا نانملا كدجوب الو 4 نملا دودحا

 ديف عتملا ثيدحلا نا ؛ هتداحا ىف لامكلا

 كلذ عمو 4 نوللا رفخألا رحح

 لا نسلحي ىت اللا ءامالا

 « ( مدخلا تاقبط لقأ ُى

 للا نم ةردن

 ل هدحت أميرك

 1 ىحيرلا

 قحلا عابتا ةرورض

 عست الف سانلا مكحب اميعز تنك اذا )

 لت نتح هلياعم تلبلكا انبي لك فازوا

 مظعأ ام . اهيف ةرغث نود ةيقلخلا كتافص
 دحأ اهئم لني ملو ةدلاخ هتميق ناف قحلا

 ىذلا نكلو . سيريزوأ ( هلالا ) مايآ ذنم

 هنا . باقعلا هب لحب هب رمأي ام ىلع ىدتعي
 ةانسما وسلا قولا لبا نما اه )
 لمع ( نع فرع) نأ ادبأ ثدحي عملو علافلا

 . « هنمأم ىلا املاس هيحاص لصوأ هنا ءوسلا

 تدان
 وه نم ةدئام ىلا اوعدم تنك اذا

 امدنع كل هيطعي نأ

 .كمامأ وه ام ىل

 ىلع هرابجا ألا

 سفنلا ههركت رمأ كيلا تافتلالا

 ىسع ام دخف كنم مظعأ ها نشف كل 1 3

 لا الا رظنت ال .٠ كمامأ عضوي

 هيلا ةريثك تارظن ددسن الو

 ملكتت الو كييحي ىتح كفرط نم ضغ
 كلذ 000 كحيضا . كبطاخي ىتح

 لك كنم لبقيسو هبلق ىلع رورسلا لخدي

 . « بلقلا ىف ام ملعب ال ناسنالا نا « هلعمت ام

00 
 دحأ مهلسريو مهيف قئوي امم تنك اذا»

 ادج انيمأ نكف ؛4 رخآ ميظع ىلا ءامظعلا

 فخت ال . اهلاق امك ةلاسرلا غلب .كلسري امدنع
 كنشت . ناستلا نمر ذدحاو ةلاقاامم اء

 ناك ولو ىتح هاطختت الو قدصلا بادعأب

 نأ نم رذحاو . ىضري امم الخ دق هلوقت ام
 ىلع ميظعلا دقحي الثل ثيدحلا ىف هوشت
 .. مالكلا اهب لقت ىتلا ةقيرطلا ببسي ميظعلا
 ناك انيظع صخش قا حستم رعاكتاالو
 . « هيرك رمأ كلذ ناف ء طيس وأ

 هلصأ ناكامهم كسيئر مرتحا

 دحأل اعبات لمعت اريقف اصخش تنك اذا »

 هلالا ءاضر مهلمشي نيذلا نيفورعملا لاجرلا

 بج فو يد

 نع ءىث ةفرعم ا ةطسلا
 كبلق لعجت,ال.|

 ةراضحلا ؟مث- م



 يقام كامل يقل نام اك
 ةورثلا نأل هيلا راص ام ةيسنب همرتحا . همانأ

 قاخب ىذلا وه هللاو .. اهتاذ ءاقلت نم ىتأت ال
 5 .. ةرهشلا

 مولظملا ةياكش

 اومدقيل سانلا مهدصقب نمم تنك اذا »

 ىلا عيتست امدنع اميحر نكف مهاواكسش

 غرفي ىتح ىتسحلاب الا هلماعت ال . ىكاشلا

 هلوقيل ىتأ ام لوق نم ىهتنيو ؛ هسفن ىف امم

 هنهذ ةحارال ةيمهأ ىطعي ىكاشلا نا . كل

 .هلجأل ىتأ ام قيقحت نم رثكأ ها وكسش عامساب

 ناف ىوكسشلا بحاص رهني ىذلا كلذ امأ

 مياو اهلهاحت اذامل )
 هنم ققحتن ال هنم سانلا هوحري ام نا 7 قحلا

 كئاغصا دنع سانلاب كققر نا . « ءىث

 . 6 مهبولق حرش ىوكشلل

 : هنع نولوش سانلا

 اهنا ةكحللا

 تيب ىف كتقادص ليطن نأ تدرأ اذا »

 رذحاف اقيدص وأ اخ وأ تنك اديس هروزت

 « هلخدت ناكم ىأ ىف ءاسنلا نم بارتقالا نم

 سيلو لمعلا اذه لثل قال ريغ ناكم وهذ

 دقق تاذلملا ىف طرفت نأ ةمكحلا نم

 سس باوصلا ةداج نع لحر فلأ فرحتا

 تولماو ملحلاك ةريصق ةظحل اهنا . كلذ

 5 قل 04 اهب عاتمتسالا ءارح

 هتوهسشل عضخب نم لا كلذب_ ريشي )0١
 ةبوقع وهو ٠ توملا هؤازج نوكيف هتذل هيرغتو
 ٠ انزلا
7 

 عسطلا ىف

 نوصتو كقلاخ نسحب نأ هيدر اذا ١

 وهف « عمطلا نم رذدحاف ءوس لك نم كسفت

 ناسنال نكمي الو « هل ءاود ال لاضع ضرم

 ليحب وهف « هعم ههوجو ىلا نئمطي نأ

 دعبو « ريرم ودع ىلا ةدوملا ولح قيدصلا

 نيب ام لصفيو « هديس نع هب قوثوملا مداخلا

 مهتدلو نيدلا ةوخالا نيدو تاهمألاو ءابآإلا

 هنا . اهجوزو ةجوزلا نيب قرفيو « ةدحاو مأ
 تللم ةبعجو رورشلا عاونأ لك تعمج ةمزح
 ناسنالا ةايح لوطأ ام . تيقم ءىبث لك

 « ةماقتسالاب ايلحتم هقلخ ناك اذا هدعسأ امو

 ةورث هسفنل نوكي اهتداج مزتلي نم ناف
 , 299 «رق هل نوكب نلف عشجلا صخشلا امأ

 نيدلا سانلا رقفأل ايواسم حبصي ىأ )0١(
 . مهل ةربقم دييشتو مهنفدب مهب راقأ متهيال

 جاوزلا ىلع ثحلا

 ببحأف احجحان القاع اصخش تنك اذا

 . ةنامأو قدصب كلزنم ىف شيعت ىتلا كجوز

 لخدأ . اهدسج ءاضعأل جالع ريخ روطعلا

 لقح ىهف اهتايح مانأ ةليط اهبلق ىلع رورسلا

 . « هديسل ريخلا ردي

 د الت



 ةلا خلا ريش

 ليلق تنك نأ دعب كنأش مظع اذا )

 ىف اريقف تنك نأ دعب اينغ تحبصأو « ردقلا

 فيك سنت الف ( هلهأ ) كفرعب ىذلا كدلي

 ىتلا كتورشب رتفت الو . ىضم اميف كلاح ناك

 كنأ نبسحت هي نكلو + هلبأ نم ةنهك كنءاح

 ءاسؤرلا مارتحا

 « كنم ىلعأ وه نمل كرمظ نحا »

 ةاررخل مادو رميمو نسطلا "نى كتر
 . امل ردقملا اهدعوم ىف كتافاكم لائتو

 ناق « ءادعلا هسيئر بصاني ىذلا سعتأ ام

 ( سيئرلا ) ناك املط طققف ايحب ءرملا

 . « ايضار

 بتح - حاتب مكح تارقذ عومجم نا

 تارقملا هذه اهنم ترثخا : نوثالثو ةعبس

 ىهتنت ال ةيدربلا نكلو « اهنم ةلثمأك رشعلا

 قيلعتي اهبتاك اهمتتخا لب ؛ حئاصنلا ءاهتنا دنع

 : دحاو عوضوم نم رثكأ هيف جلاع ليوط

 رودي قيلعتلا كلذ نم ريكألا ءرحلا نكلو

 نم وهو « قيلعتلا اذه زاتميو . ةعاطلا لوح

 « كش نود ةرشع ةيئاثلا ةرسألا تافاضا

 وه اهو تايلكلاب بعالتلاو ظفالاب ةيانعلاب

 « مس 5 ةملك لوح هلك رودي هنم ءزج

 «عيطن» وأ « ىغصب ) وأ « عمسب » اهانعمو

 : ةياتكلا نف ىف بتاكلا ةردقم هيف ىرنسو

 ملكتي امدنع نبالا ىغصي نأ لمجأ ام »

 نم نا . كلذ ءارح نم هريع لوطيسف « هوبأ

 ىذلا نكلو هللا نم ابوبحم لظي ممسي
 ىذلا وه باقلاو « ةهلآلا نم هوركم عمسي ال

 حبسصأ كلثم رخآ صخش ىأ نم لقأ
 . 6« هيف تحصأ اميف

 ع د اصخش هنم لسحبت ةيحاض دشر

 هتايح وه ناسنالا بلقف ؛ عمسي ال اصخش وآ
 نبالا عمتسي نأ ليجأ ام . هتحصو هتداعسو

 . « هيبأ ىلا

 ىقلي نلف عمسي ال ىذلا ىبغلا امأ »
 الهج ناك ول امك ملعلا ىلا رظني وهف . احاجن

 ىلع بلجيو « ارش ناك ول امك ريخلا ىلاو

 وه ام لك لعفي هنأل موي لك ىف موللا هسفت

 ببس ام ىلع شيعيو . سانلا نم هوركم
 ىذلا ماعطلا ىه ءوسلا ةلاق نا . سانلل توما

 (ةقيقح) ماكحلا فرعيس ببسلا اذهلو هسف ىف

 « موي لك ىف ؛ ىح وهو + توميسو هقاخ

 سدكتت ىتلا هثواسم ةرثكل سانلا هينحتيسو

 . « موي ىلا موي نم هقوف

 ثدحتنل بتح - حاتن ةيدرب نآلا كرتنلو
 ناتدرب انيدل ذا ؛ ىرسخألا تايدربلا نع

 امهالوأ « ةميدقلا ةلودلا ىلإ نايسنت نايرخأ

 ىنمجاك ىلا ةهحوم حئاصن » ةامسملا ةيدربلا

 ةلودلا ءاشتا نم ىهو ( ىاكينمج وأ )

 اهبتاك نكلو ( ةرشع ةيناثلا ةرسألا ) ىطسولا

 اهنيب طبرو « ةميدقلا ةلودلا مايآ ىلا اهبسن
 ةرسألا سس وم ورفتس كلملا مسسأ نو

 هع موادع



 ىف ةرييك ةرهش هرمأ رهتشا ىذلاو ةعبارلا

 نساسنلا ههلأو « ةرشع ةيناثلا ةرسألا مايأ

 . مهصصق نم اريثك همايأ ىلا اوبسنو هودبعو

 ىولي ىذلا ءزجلا ىلعالا رثعي ملو

 ناك اهفلؤؤيم نأ اهنم فرعنو « ةيدربلا ةبامن

 رخآ ىنوح كلملت اريزوو ةمصاعلل امكاح
 ةخوخسنلا هتكردأ دقو « ةثلاثلا ةرسألا كولم '

 هؤاسنبأ اهيلع ريسيل حئاصتلا هذه بتكف

 فئاظو ىلوت ىذلا ©« ىنمجاك » ةصاخبو

 . ورفنس كلملا دهع ىف هيبأ

 فلنوم ىأ مسا ىلع اقلطم رثعن مل انكلو

 اميرو 4 مسالا اذه ليحي ورفتس دهع ىف

 ةناثلا ةرسألا ىف اهبتاك ىلع رمألا طلتخا

 ىنمجاك ريهشلا ريزولا نأ دقتعاف « ةرشع

 بحاصو ةسداسلا ةرسألا.مايأ ىف شاع ىذلا

 كلملا دهع. ق نثاع ةراقس ىف فورعملا ربقلا

 . ورفتس

 كلذ اهبتك حئاصن كانه تناك انبرو

 ' ىف اهللا اوفاضأو « اهتباتك اوداعأ ريزولا

 حاتب حئاصنل ثدح امك ةرشع ةيناثلا ةرسألا

 لامتحالا كلذ حصأ ءاوس نكلو « بتح

 انيديأ نيب ىذلا صنلا ناف حصي مل وأ

 . 2 ىطسولا ةلودلا ةغلب بوتكم

 ةيدربلا هذه نم ظوفحملا ءزجلا عمجيو

 بادآ نيبو ةيقالخألا حئاسصنلا ضعب نيب

 : اهيف ًارقن الثمف كولسلا

 تايدرب ةعومجم نمض ةيدربلا هذه )١(

 ىمجو « سيرابب رفوللا فحتم ىف « سيرب ه
 بتحس حاعب حئاصن ةيدرب ىوحت ىتلا ةعومجملا

 رخآو ٠ بدألا بتك ثلا ىف ةروسشنم اهتمجرتو

 ]84“ 32 | ىف رندراج ةمجرت ىه اهل ةمجرت
 20و ]84ي36 نردف بيقعت اضيأ رظنا نكل

 * اهتاذ ةلجملا ىف

 ةدنايخلا لع
 صاخشأ عم ( لكألل ) تسلج اذا 2

 ولو ىتح ماعطلا ىلع اريثك لبقت الف ؛ نيريثك

 ةلئحل ىلا اللا جاشحت نلو « هيهتشت تنك

 لجخملا نم هناف كسفت ىلع رطيستل ةريصق
 . اهرش نانالا نوكي نأ

 لجرلا سعتا ام . ريثكلا ماقم موقي ليلقلا ناف

 . « هنطب لجآ نم امهن نوكي ىذلا
 مهن صخش عم ( لكألل ) تسلج اذا »

 اذاو . هماعط نم غرف نأ دعب الا لكأت الف

 عبش نأ دعب الا برشت الف اريكس تسلاج

 . ةرضح ىف محللا ىلع بلاكتت ال . هتبغر
 نأ ركذاو « هضفرت الو كيطعب امدنع ذخ

 ف كئارقأ نيب كتوقب رخافتت ال »
 نم ىتح ناسنا لك نم رذح ىلع نكو « نيسلا

 ثدحيس اذام ىردب ال ناسنالا نا ؛ كسفت

 . « هباقع لزني امدنع هللا هلعفس ىذلا ام وأ

 ديم وو حش



 ىهو تايدربلا ثلاث ىلا نألا نليمتتتلاو

 ىه اهخيرات عجرب ىتلا « فؤاود » ةيدرب

 ةلودلا مايأ رخاوأ نيب عقب رصع ىلا ىرخألا

 نم تناكو 3 ةرشع ةيناثلا ةرسألاو ةميدقلا

 ةلودلا ىسردم بولق ىلا ةيبدألا عطقلا بحأ

 : ةرشع ةعساتلا ةرسألا ف ةصاخبو « ةثيدحلا

 اونرمتيل ذيمالتلا ىلع اهنولمي اوناك ثيح
 اهصوصن انيلا تالصو اذهلو 4 ةباتكلا ىلع

 امهيلع لبقأ اذا بحع الو . ءاطخألاب ىألم

 1 اهعوضوم ناك مهذيمالتو نوشسردفملا

 و نم ءالعالاو ميلعتلا ىلع ثحلا وه

 ا نم ةيركسلاو « بتاك » لا

 اهتاك نأب ةيدربلا هذه زاتمتو 0١ ىرخألا

 رومأ ىلوتيس . ىذلا هنبا حصني اريزو نكي مل

 سانلا ةماع نم ايداع الجر ناك لب « هيبأ ةفيظو
 اهب حصنيل اهتك « ىنتخ نب فّؤاود » همسا

 هلاسرا ىلع مزع امدنع « ىبب » ىمسيملا ةئبا

 ىأ 6« بتكلا تيب » لخديل ةمصاعلا ىلا

 . نيفظوملا ءانبأ عم ملعلا ىقلتيل ةسردملا

 بحب و ملعلا ىلع ص هنا فؤؤاود و

 حبصي ىتح اهيف هبلق بح زكريو لب ؛ بتكلا
 ىقرتلاو ةورثلا صرف لك همامأ حتفنتف اتاك

 هذسصع نم نيتلماك نيتخسن ىلع رثع )١(

 7 ةيبلابس ةيدرب امهادحا نتيدرب ىف حئاصنلا

 فحتملا ىف ابيعاتلكو ال ىساتسنا ةيناثلاو

 ىلع اهنم ءازجأ ىلع اضيأ رثع امك 2 ىناطيربلا
 ٠ ذيمالتلا حاولاو اكارتسوالا عطق نم ريسفك

 ماع ىف نيوودوج اهتمجرت لواح نم لوأو
 نم نوريثك كلذ دعب اهتمجرت رشن دقو 4

 صضعب تلازام نكلو نامرأو وريسمام مهنيب

 * نآلا يتح ةموهفم ريغ اهئازحا

 نيرلا كف
 ناك ولو ىتح مهمارتحا هل نومدقي سانلا ناف

 مايقلاب ماكحلا هفلكيو « نسلا ثيدح الفط
 : تامهملا ضعب

 ةمهم ىف لسري الاثم ادبأ رآ مل ىنكلو »

 دادحلا تبأر ىنكلو « خئاصب اوثعبي وأ

 تحبصأ دقو « نرفلا ةهوف دنع هلمع ىدرت

 دقو حيسامتلا دلج نم تناك ول امك هعباصأ

 . ©« كمسلا ةرادق نم

 ةميلعت متي امدنع هنأب هركذيو ؛

 هركأ ةحئار هنم تحاف

 تاعاش او فرحلا كلذ دعب ددعبو

 ىف لمعي ىذلا تاحنلا نع ملكتيف « ةفلتخملا
 هلمع نم غرف ام اذاف ةبلصلا راححألا تحن

 ل

 كوهنم حبصأو هيعارذ لش دق بعتلا نوكي

 دنع ( هلمع نم ) حيرتسي امدنعو ) ىوقلا

 تراص دق هاذخفو هرهظ نوكي بورغلا

 لمعي ىذلا قالحلا ىلع جرعبو .

 لحب ىتح مهاحلو سانلا سوؤر قلح ىف

 ةلاب عراق نزلا عزاتم نو نقرر دوق
 كاهنالا هيعارذل ببسي هنا . هل قلحي نمع

 ىتلا ةلسنلاب ةهيشأ امو: هني ةلمي ىكل
 . © اهلمعب ألا ماعطلا بيصت ال

 « اماطح

 فيكو يناتسبلا وأ ءاسسبلا ىسني الو
 هئاقش ىف وهف حالفلا امأ + امهلمع ىف نايقشي
 جاسنلا ركذي امك + قيطي ام قوف لبحتي
 ركذي ىذلا كامسلاو « ءاملا لماحو قاكسالاو

 رسهتلا ةفاح ىلع هلمع هيفكي هنأ هئاقش نع
 . حيسامتلاب هطالتخاو

 هنأ رظنا . فوخلا هامعأ ُك

 مسمار دم



 سيئر كانه نوكي نأ نود لمعي نم دجوي ال
 .«سيئرلا هسفت وه هناق بتاكلا ادع ام هل رمآ

 كلت لك بعاتم دادعت نم غرفي نأ دعبو
 ملعلا نأ نم ءالعالل ةيناث دوعي فرحلا

 ىتلا حئاصنلا ضعب هنبال مدقيو « بتكلاو
 اهمهأو ©« سانلا ةبحم باستكا ىلع هدعاست

 ندع هر مووا 0 دايم لا ةقاقود ماتا انك

 . ةسردملا نم هتدوع دنع جيحضلا ثادحا

 دقو ؛ ةيدصحلا ةلودلا ذيمالت بولق ىلا

 ىرخأ تايدرب اوبتكف ؛ هلاونم ىلع اوجسن
 ىلع اهئالما ىف نورابتي نوملعملا ناكو ةريثك

 لوش مهنم دحاو وه اهو . 17 مهذيمالت

 29 هذسلتل

 ليسسع نود ادحاو امو ضقت 8 »

 نذأ نا ©« كبيصن برضلا نوكيسف الاو

 عمسلا نسحي وهو هرهظ قوف ةعوضوم لفطلا

 هنوملعي "7 ىرياك ىمسملا ناويحلا نا

 نع هباتك ىف اهنم اريثك نامرا ريششن )١(

 روهظ دعب اهعمج مث « ءامدقلا نيب رصملا بدأ

 ليلحتلا عم ةديدج ةمجرت اهل رشنو هباتتك
 طم 101غ 2 عق9م5 + هلاقم ىف ةنزاقلاو

 ةعطماعم طقصتح ءطعتقعمو نص مططقصنلا 0. 8ءعماتم

 تادف. 2925).

 ٠ *” ةحول * ىساتسنا ةيدرب (؟)

 نمو ءايبويثأ ىف ىشيعي ناويح (؟)
 3 نم عو 00 *اهبي ردت د ىتلا ةدرقلا ن ون هنأ 1

 ريطلا نونرمسو دايحلا نوضوريو « صقرلا

 ىحانج نود يقيو « شعلا ىف ءاقبلا ىلع

 , 299 قصلا

 « اهلمهت الو ةحيصنلا بلط ىلع ابوؤد نك

 . « ةباتكلا نم لمت الو

 3 دقل "9 هذيملت رجزي رخآ ملعم وه اهو

 نم بهذتو « كتاذلم ءارو ريسن كنأب تعمس

 ةعحلا ةحئار حوفت ثيح عراش ىلا عراش

 تس سانلا رفنث ةعحلا نإ . كب ىدوت ىتلا

 ةفدك حبست ٠ كالقهلا ىلا كب ىدوتو

 وحن هيجوتلا ىف ديفت ال ةنيفس ىف ةروسكم

 الخ لكيمب اهيبش وأ راسيلا وحن وأ نيميلا

 . هيف زبخ ال ات وأ « ةهلا نم

 لخدتو ارادح قلت تنآو كوأر دقل

 كلك كانا تلج لوركا نياثلا ناك وتس نلا

 نك سلال رس ينعم ميد
 بارش بنجت ىلع مسقت كتيلو « هوركم
 ءانا وحن كبلقب هحتن' ال كتيلو « حدشلا 2

 وى

 .. ةيحاصمو « ىانلا تامغن ىلع ءانغلا كوملع

 دقل . ©© « كلت »لا بارش ىسنتو رمخلا

 ميلعت اروسيم ناك اذا هنأ ىأ (0)
 بيردت اضيأ رونسنملا نمف » رويطلاو تاناويحلا

 * ةميلعتو ناسنالا

 ١ا/ هحول ه ىساتسنا (؟)

 رومخلا نم عون حدستلا بارش (؟)

 ناكو , ةهكافلا ىضعب نم عنصي ناك ةيرصملا

 يتلا رومخلا ىدحا ناكف كلتلا امأ «٠ قاذملا ولح

 * ايروس نم بلجت تناك

 تا ع مس



 تامغن ىلع ىنغنت نأو حجر أتت تنآو

 . 29 6« حرت ده لا

 : هذيملتل سردملا لوقي اهسمت ةيدربلا ىفو

 ق تنك امدنع ىسفن انأ ؛ ىلا ترظن اذا »

 ه ىدب ىف دويقلاو اتقو تيضق دقف كنس لثم

 روهش ةثالثكلذىلع تللظو ؛ ىمسح اوطبرو

 ىمأو ىبأ ناك امنيب ؛ دبعملا ف نيجس انآو

 دنتبللا اوك ايدو . ةنزقلا ف ضرخأو
 تنكو ىنتاف ام تضوع ةرح ىدب تحبصأو
 لمعفأ . ملعلا ىف مهتقفو ىنارقأ نيب لوألا

 كانه سيلو حبصتو كندب حصيسو لوقأ ام
 . « كنم نسحأ وه نم

 نم ريثك ىلعو ىرخأ تايدرب ةدع فو
 نع ةدع تافطتقم أرقت اكارتسوالا عطق

 اهيلع بتاكلا ةنهم ليضفتو « ةفلتخملا فرحلا

 نم رخسي هارتو حالفلا نه رخسي هارنف اعمج

 نم ملي ال دبعملا نهاك ىتح « زابخلا
 فش امك كانه نهاكلا فشو » : هترخس

 ةبترم ىف ىذلا نهاكلا لمعيو ضرألا حالف
 ء رهنلا هانم هللشو ... ةانقلا ف « بعاو » لا

 ةلآل ىماسلا مسالا وه روتكلا )١(

 ىرنو «خزنلا كلذكو ةراثيقلا عون نم ةيقيسوم
 تاسسلكلا نم اريثك رصعلا اذه صوصن ىف

 كلذ ىف نييرصملا نيب ترشتنأ ىتلا ةيماسلا

 مايأ ىف ايسمأ ىف رصم بورح رثآ ىلع دهعلا
 لاجرلا نم فولألا تائم راضحاو «ةيروطاربمالا

 نم ريبك ددع ناكو 2« برح ىرساك ءاسنلاو

 صقرلاو ءاسنغلا نفرتحي تايويسالا تايتفلا
 ةعئاش تناك ىتلا ىقيسوملا تالآ ىلع فزعلاو

 نم اهريغو ايروس ىفو نيطسلف ىف لامعتسالا

 ٠ دهعلا كلذ ىف ايسآ برغ دالب

 7 فيصلاو ءاتشلا هيدل كلذ .ىف قىوكسإ

 34 عباوزلاب انوحشم وأ اريطم وحلا ناك وأ

 : 230 ىدنحلا نع هركذي ام ضعب وه اهو

 أمق « ىدنحلا هيقالب امع كتدحأ لاغتو

 دئاقو ؛ ءاوللا دئاق « هئامؤر ددع رثكأ

 « مهمعزت ىذلا « تكس » لاو نيعوطتملا

 نيسمخلا دئاقو بتاكلاو مزالملاو ملعلا لماحو

 ف مهبتاكم دنولخدي مهن : ةعامج دئاقو ؤ يهت رول زا : ةعامحلا دماقو

 اورضخلا) قولوتي هواهم قوخرتبو نيقتلا
 : ( لمعلا عيطتسي ىذلا لجرأا

 نكت ملو ( ىدنجلا ىأ) هنوظقوي مهنا

 نوقوس امك هنوقوسو « ةعاس هيلع تضم دق

 سمشلا بيعم نيحب ىتح لمعيو « رامحلا

 ىوقلا كوهنم مئاج هنا . ليللا مالظ لمحيو

 . ©« تيملاب هيبش هنكلو ىح هلا

 ! يم لورا ىلا لال ل

 سانلا ني 0 كلوق ةيذعتا يدا ام »

 0 ند بتاكلا نم ةلاح نسحأ ىدنحلا نأ

 ىلا رقسلل هنويلطي امدنع هنع كثدحأ لاعت

 اسلم دحب الو ةحارلا قرعي نأ هنأ . بروس

 لاسمحلا دعصي هنأ ع وراث نصح ْق

 ىتحو 7 مايأ ةيالث نك هرم ذلا ءاملا ترش الو

 امم -امععر 8ةووباحتع جتسنال ةيدرب ىف )١(

 آمصقتسق, تهد ءمطقععم 1952, مص. 82 5.

 سشيجلا عمجت زكرم ناك وراث نصح (؟)

 تالمح ىأب مايقلا دنع ةثيدحلا ةلودلاىف ىرصملا

 ةدلب نم ةبرقم ىلع هناكمو ايسآ ىلع ةيبرح

 * ةيلاحلا ةرطنقلا

 نر :شدحح



 قف ةحيرلم ايكو نك هذاا قرا هدد
 مث « هدسج مطحت ةدعملا مالآ نأ . معطلا

 نم ماهسلا هيلع قاطيو ودعلا كلذ دعب ىتأي
 « هنمأم نيبو هئيب ام دعب دقو « تاهجلا عسج

 ىدحلا اهيآ مدقت » : هل نولوقي مهنا

 هنكلو « ارطاع انس لسن هل بستكاو عاجبشلا

 تككفت دقف هلوح رودي ام ىعب ال داكب

 1 هسأر عادصلو هاتيكر

 نوعرف نم ملستي رصنلا موي ءاج ام اذاق

 ى اهو . رصم ىلا مهب ىتأيل ىرسألا ضعب
 ةأطو نم اهيلع ىمغأ دق تايروسلا ىدحا
 نا . ىدنحلا بكتم قوف اهنوعضيف ريسلا

 ىنحنا اننا نؤرخأ اهطقتليف هنم عقت هتالخم|

 ىو . ةيروسلا ةأرملا ثزو لقث نم همسج

 ةينملا نكلو هلافطأو هتجوز هرظننت هتيرق

 . « مهيلا لصي نأ لبق هيفاوت

 ىدنحلا ةايحل ةمتاقلا ةروصلا هذه نكلو

 صوصتنلا ىف انيدلو «راوح نم اءزج الا تسيل
 نأش نم ءالعالا نع ريثكلا ءىشلا ةيرصملا

 قلختلا ىلع بابشلا ثحو ةيدنحلاو ىدنجلا
 ملكتتلو ردقلا اذه انبسح نكلو « اهقلخب

 اهيتك حئاصنلا نم رخآ عون نع زاجياب نآلا

 نع هنبا امهنم لك ثدحي كولملا نم نانثا

 دقتعي ام ىلا هدشريو « هحئاصن هثبيو هيراجت
 . دالبلا مكحل ةليسو ريخ هنأ

 عراكيرم كلملا هنبال ( ىوتخأ وأ ) ىّتخ كلملا حئاصن

 تضرعت « ةميدقلا ةلودلا مايأ رخاوأ ىف

 هيمسن أم ىه « لالحناو فعض ةرتفل رصم

 ةرتفلا رصع » مساب ىرصملا خيراتلا ىف

 « دالبلا لاصوأ اهيف تعطقت ىتلا « ىلوألا

 ةرسألا رخآ دنم تأدب ىتلاو اهتملك تقرفتو

 م . ق ؟٠88 ماع ىلاوح ةسداسلا

 [ ةلودلا رصم تأديب ىتح

 م. ق 56+ ماع ىف

 ق اومكح نيذلا ايسائها كولم نأ ةرتفلا

 ةعساتلا ناترسألا مهنم تناكو ؛ لامشلا

 ثترمتساو

00 
 كلت تادحأ ميما نم

 ءارمأب مهمايأ رخاوأ َْق اومدطصا ةرشثاعلاو

 ىتح نيتيبلا نيب ةنحاط برح ترادو « ةبيط

 اولقتسي ملو « نييبيطلا راصتتاب رمألا ىهتنا

 ىلع اوضق لب ء« بسحف ديعصلاب وأ مهميلقاب

 585 مح

 مهنكحل انلدلا اوع ضخآو ايسانها تيب

 . ىرخآ ةرم اهلك رصم

 روصع نم رصع ىأ ىف بدألا رهدزي ملو

 ةرتفلا هذه ىف رهدزا امك : ىرصملا خيراتلا

 هيف تبتك دقف « ىسانهالا رصعلا اهيمسن ىتلا

 ةباتتكلا نف اهيق لصو ىلا تايدربلا نم ريثك
 ىتلا حئاصتلا تايدرب لثم « هناوفنع ةمق ىلا

 حيصفلا حالفلا ةيدربو « اهضعب ىلا انرشأ

 امهيف ىرت ىتلا « رو وسا » تاوئدت ةيدربو
 اياذر نم رعب لح ال 0 افكصو

 ةيدرب لثمو « ىضوقو لالحتا نم اهباصأ امو

 كلل روكا 1 نس تا دحلاوو سئايلا
 زع نيذلا « نييرصملا ةايح ىف ةمتاقلا ةرتفلا

 تددرت اميف ىدرتت مهدالب اورب نأ مهيلع
 . هق

 اودحوو



 هذه تناك دقف . ةعفان ةراض بر نكلو

 امك بدألا راهدزا ىف امس تاذلاب ةرتفلا

 نم ءالعالا وهو رخآ لضف اهل ناكو « انيآر

 كلت ميطحتو « هسفنب هزازتعاو درفلا نآش

 هلك بوذي بعشلا لعجت تناك ىتلا ةلاهلا

 تناك ىتلاو « هلالا

 ةرخأآللا ىف ةداعسلاو ايندلا .ىف دحملا لعحت

 ىتلا ةورثلا هيدل نوكتو « كلملا هنع ىضري نم

 ةنهكلا نم هل نيعب ريبك ربق ءاشنا نم هنكمت

 ؛ داعألا

 - كلملا ةيصخش ىف

 ىف هحور ىلع ةالصلاب نوموقي نم

 نم فقويو موي لك ىف نييارقلا اهل نومدقيو
 . هلك كلذ ىلع قافنالل ىفكي ام هضرأ

 ف ةيعامتجالا هتروش بعشلا ماق املف

 نيواود مطحي مل ؛ ةسداسلا ةرسألا رخآ

 كولملا رياقمو ءايغألا روصقو ةموكحلا

 أاضيأ مظح لب ؛ بسحف مهئايفصأو

 نونموأي نويرصملا حبصأو 4 ءارآلا نم اريثك

 درفلا مدقت حبصي ملو « ةيعابتجالا ةاواسملاب

 كلملا ءاسضرب انيهر ةيعامتجالا هتايح ىف

 ىلع افقوتم حبصأ هنكلو ( هئارث وأ هيسئب وأ

 نم ةنحلا تحبصأ امك « هتماقتساو هدج

 اوساجو ايندلا ىف اونسحأ نيذلا بيصن

 امَقو دعت ملو « مهني رس تحلصو ىصاعملا

 مهل امب اورتشاو « هب اوطاحأ نمو كلملا ىلع

 توملا دعب مهحاورأل نيبارقلا 1 رارمتسا

 عورلا هديه نع نيتك ءيقلا عز
 ةصاخبو « رصعلا كلذ بدأ ىف ةديدجلا

 ءعراكيررم كلملا ىلا ةهجوملا حمماصنلا ةيدرب ىف

 5 ر 110 عما ةليلق تارقف ءاطعاب الا ماقملا مسني ال ىتلا

 مئاصن اهنأ نم مغرلابو . لصفلا اذه ىف اهنم
0-875 

 الامج لقي ال ىبدألا اهبولسأ نك الا ةيسايس

 وهاهو . قر أ ةبدأ ةعطق ىأ نع ةدوجو

 0 ريخلا لمع ىلع هنبا ُضحب

 ملظت الو ىكابلا عور نم ءىده )

 8 هنأ ةورك نم ائأاسنا م رحت الو 7 ةلمرألا

 ردح ىلع نكو . هلمع نم افلنوم درطت الو

 ناسا ملظ نم هيلع عقو امم مقتني نمم

 بقاع لب « كل ةدئاف اذ نوكي نا ب كلذ ناف

 هذه ماعد ميقب كلذ ناك سيحلاو تبرشلاب

 كل حضتتو كيلع روشي نم الا مهللا ؛ داللا

 وه هللاو باقلا ةنئاخ ملعت هللا ناف « هدصاقتم

 نك نجلا داع 41
 . « ( ةساردلا ف كليمز

 ليمج فرعت تنك

 ىأ ) تاباتكلا هعم

 ربل سصنلا تنك ع(

 سماخلا نرقلا رخاوأ ىف . ةرشع ةنماثلا ةرسألا

 دارجنينيل فحتم ىف نآلا وهو , دالبملا لبق رشع

 ةريثك تامحرت كانممو ٠ ىتييفوسلا داحتالا ىف

 رن دراج ةمحرت اهمعأ نم « اهل

 0 ه2 ]اظهر 2 (1945). م. 20-36.

 ءامدقلا نيب رصملا بدأ نع ةباتكىف نامرأ ةمجرتو

 مهأ نكلو ( 85 اله ص ةيزيلجنالا ةمحرتلا )

 ىخيراتلا دقتلاوىسايسلا ليلحتلا عم اهل ةمجرت

 : فراش ذاتسآلا لاقم ىف هدحن اهتايوتحمل

 ه4 5و 2ع لكاوعتعسعطع ةطوعطصتع عع ةعطقم

 نق ابطال 0

 ةبع 1؟كهملع ةكعتطممع (517 8في دو36 عك 8).

 هيف ثدح امو رصعلا اذه نع اضيأ أرقا

 لاقملا اذه بتاك هركذ ام ةيعامتجا تاروطت نم

 ( 96١ال ةرهاقلا ) ةينوعرفلا رصم هباتك ىف

 1١56-١58 :٠ ص

 نو



 بهاوملا ىوذ برقتب هنبا ىصويو
 : هدالب ةيوقت ىلع هضحبو

 ( ةيثيح ىذ ) صخش نبا نيب زيمت ال »
 ناسنا ىأ كيلا برق لب ؛ ريقف صخش ىلع

 ديشو دودحلا محا .. هيدي لمع بيسي

 . ©« اهديس عفنت شويجحلا نأل نوصحلا
 اذا هنأ هل لوقيو هندم نيصحت ىلع هضحبو

 هدودح نصحب ملو « بونجلا ىف هتوق تفعض

 هرذحبو « اتلدلل بناجألا وزغب اناذيا كلذ ناك
 : نيقباسلا راثآ ىلع ءادتعالا نم

 «. كريغ هماقأ ىنمل اررض ثدحت ال )

 نبت الو « ةرط ( رجاحم ) نم كراجحأ عطقاو

 هماقأ ام لخدت نأو بئارخلا راجحأ نم كربق

 ! كلملا اهيأ رظنا . هميقت نأ ديرت اميف كريغ
 نأ كنكمي ال هتا « رورسلا ماود هل ديرأ نم اد
 لعفتو « كتوق ىلا انئنطم مانتو سعاقنت

 انآ هتلعف ام ىلع ادامتعا كبلق هيف بغريب ام

 لخاد كل ءادعأ دجوب ال هنأ نظتف « كلبق

 . ©« كدودح

 ©0ترسونس كلملا هنبا ىلإ لوالا تاحمتما كلملا حئاصن

 ىلع ءاضقلاب ىلوألا ةرتفلا مايأ تصنتا

 قى ةرشع ةيداحلا ةرسألا سيسآتو ايسانها

 ناكو ةبيط كولم ءارزو دحأ نكلو « بونحلا

 وهو اديدجج اكلام اتيب سسأ تاحمتما ىمسي

 نم كلملا ةمصاع لقتو « ةرشع ةيناثلا ةرسألا

 نم ةبرقم ىلع ناكم ىف لامشلا ىلا ةبيط

 مظعأ نم اكلم ناكو ؛ فنم ةميدقلا ةمصاعأا

 حلصأف رصم شرع ىلع اوسلج نيذلا كولملا

 هتابح نكلو « همواق نم لك براحو اهرومأ

 ضعب همون ةرحح قو هرصق ىف هلاتغاو هتايح

 تاحمنمأ نأب آر كانهو 5 مهيق قثو نم

 ريخألا هضرم ىف وهو حئاصنلا هذه لقب مل

 لمع ىه امئاو « هيلع ءادتعالا ثداح دعب

 ىدس ىتأ هنأكو « هناسل نع ليق ىبدأ

 كانه نكلو . رخآلا ملاعلا نم هنبال ةحيصنلا

 هنيأ كلذ دعب كرشأو شاع هنأب رخآ ايأر

 ىف نوكي نأ عقوتت انسلو « مكحلا ىف هعم

 ريذحتلاو ةرارملاب روعشلا ريغ ةيدربلا هذه

 ناسحالا نولباقيو « دهعلا نونوخي نمم
 تارقف ضعب سيتقن نأ انيفكيو « ةءاسالاب

 (9 : اهنم لوألا ءزحلا نم

 القل اريثك كيلا كيسوّؤرم برقت ال »

 . ابناسح هل لمعت ملام ىذألا نم ثدح

 أب كلق ذامن ال . كدرغمب كلو مهب رقت ذل

 عطقلا بحأ نم جحئاصنلا هذع تناك )١(

 عبرأ اهنم دجوتو « نيبرصملا بولق ىلا ةيبدألا
 تارشع ىلع رثع امك « لماكلا صنلا اهيف مسن

 ةفلتخم روصع ىلا اهخيرات مجري اهنم ءازجأ نم
 ىف ىهتنتو « ةرشع ةيناثلا ةرسالا ىف أديت

 ةثامعبرأ نعلقنال ةرتف لالخ ىأ نيرشعلاةرسأآلا

 اهثد حأو اهل ةريثك تامحرت كانهو ٠ ةنس

 : باتك ىف نوسلو ةمجرت اعيمج
 زر لمت كر كم عملا 8لعمع وفاعل 1كم (2كصععتموب

 195ه)ر 5. 4218-9,

 ىناثلا ءزجلا ىف تاحمنمأ ثدحتي (؟)

 نيمأتو « دالبلا ىلا ةنينامطلا ةداعال هب ماق امع

 نم هديسش امو دباعم نم هماقأ امو اهدودح

 .بونجلاو نامتكلا ىف نتف نم هددمخلأ امو.نوصح

 عنا كد



 ءايفصأ كسفنل نوكت ال . قيدص ىف قثت الو

 ىتحو . رمأ قيقحت كلذ ءارو نم نوكتي نلف

 دقل . ىسألا موي ىف دحأل عابتأ ال هنأل كسفن

 ناك نم تاعجو ميتيلا تيبرو ريقفلا تيطعأ
 هضرغ ىلا ( لصي ءىث ال

5 
 ىذلا كلذ لدم )

 ذلا وه ىماعط لكأ ىذلا نا

 دض )) دونحلا

 ١ ىذلا هفن وه ىدب

 84 عزفلا

 ىنأي نأ ىلا هثيدح ىف تاحمنما رملاسيو

 :زاتمم ى دأ بولسأ ى هل ثدح ام فصو ىلا

 لبسح امدتع ءاشعلا ماعط دعب كلذ ناك »

 ل اج تنكو « ءاسملا

 ىثارف ىلع ايقلتسم

 ضرح فى

 هل ثددم ىذلا كلذو (ى

 ثادحا ىف امهب ن

00 

 ناكو « ابعتم تنك ىنأل

 نكلو . مولا ىلا قاتشي ذخأ دق ىبلق
 ىلا فقت نآ اهيلع متحتب ناك ىتلا ةحلسألا

 مادهت نمك تحبصأو ىدض اهوعرش « ىبناج

 -_ 3 م 33 مام ا: ,130ءا حصلا ثتاح نم ةحك وأ انا مريسصأو

 تقفأ املو 4 لاتقلا توص ىلع تظقيتساو

 سارحلا نيب اكاتثا ناك هنأ تدجو ىسفنل

 نكلو 3 نك ( ءانمدلا

 نكمي الو « ليللا مالظ ىف عاجش دجوي ال
 نأ نكمي الو ديحو وهو براحي نأ ناسنالل

 ردست نوقرفت

 هل 2 نود ناسنال احلا ثدحي

 . 6 ةيسجحن نم

 اذ ذا تاحمنما ناك )١(

 نضعي ناك اميرو ٠ نسلا

 ىف انعاط اخيش ك

 صاخلا ةيسرح لاجر

 ٠ هيلع ةرماؤملا ىف نيكرتشملا نيب نم
 + نيدنخملا ايفرح (؟)

 لأ حئلاصن

 رصع وهو رخآ رصع ىلا نآلا لقتتا

 نم تارقف ضعب سبنقاو « ةثيدحلا ةلودلا
 ضرع لبق بحأو ؛ 2١7 هدلو ىلا ىنآ حئاصت
 ةماه ةقيقح ىلا ءىراقلا هبنأ نأ تارقفلا هذه

 تدقف دق رصم تناك رصع ىف تسنك اهنأ ىهو

 نيتلودلا ىف ةوق نم اهل ناك امم اريثك هيف

 , ةثدحلا ةلودلا مايآ ىف وأ ىطسولاو ةميدقلا

 ىف ىنآ ةيدرب )١(
 نيرشعلاو ةيداحلا ةرمألا نم ىمههو ( 5 قالوب )

 عيمج ىف ةمجرتم ىهو 2 نيرشعلاو ةيناثلا وأ

 ةرهاقلاب ىرصملا فحتلملا

 . ميدقلا ىرصملا بدآلا نع ةيسيئرلا تافلؤملا

 #1 اح

 هيف تلع اهلالحمضا روصع نم ارصع تأدبو

 لاثتمالا ةفسلف هيف تغطو « نيدلا لاحر ةملك
 نيدتلا ىلا ةوعدلاو ردقلاو ءاضقلا مكحل

 نم مغرلاب نكلو ؛ ('' نيدلا رئاعشب مايقلاو
 بادآ نع ريثكلا ءىثلا اهنم فرعن انناغ كلذ

 كلذ ىف نويرصملا هاري ناك امو ؛ كولسلا

 مهضعب سانلا ةلصو عيتجملا نيوكت ىف دهعلا

 نع تيتك ىتلا لوصفلا عتمأ نم 00
 0 رصملا ةيلقعلا ىلع رمام ليلحت

 نيرتملا 1دهسشتسمع نوسلبو نوح ةتكأم

 رصملا ةراضحلا 35 نوسلي و نوخال ةفلتخملا

 «٠ 1965 ةرهاقلا ( ىرخف دمحا ةمحرت )



 جاوزلا ىلع ثحلا

 هييحبو هلهأ رثكب ىذلا صخشلا دعسأ امف ىتح كبابش ىف تنأو ةحوز كل ذخنا )

 . ©( هدالوأ بيسي مارتحاب سانلا

 ءاسنلاب لاصتالا نم ريذحتلا

 ناكم نم ىتأت ةأرما نم ردح ىلع نك »

 لطت ال . اهدلب ىف ةفورعم تسلو « دعب

 امهب لصتت الو « كب ربت امدنع اهيلا رظنلا

 فرعي ال روغلا قيمع ءام اهنا . ايدسج الاصتا
 اهنع باغ ىتلا ةآرملا نا . هايانح ناسنالا

 « ءانسح ىنا » موي لك كل لوقت اهجوز
 كعاقيا لواحت ىهو اهدهشي نم كانه سيلو

 نزلا يعلم نمنح ةيرع اهنا ايتنال
 . © اهرمأ ساتلا فرعي امدنع

 هللا ىلإ هجوتلاو ةعانقلا

 تمصلا مزلاو : مالكلا نم رثكت ال 02

 ىف ضوخلا نوبحي نمم نكت الو ,« دعتف

 تيب ىف ثدحب ام رش نا « سانلا نع ثيدحلا
 هرئامي بلقب لصف « ةحضلا ثادحا وه هللا

 بيجيسو كتاملكب كتوص مفرت الو « بحلا

 لبقتيو لوقت ام ىلا عمتسيس + كلؤس هللا

 . « كنابرق

 رذغلا نع رجزلا

 اذا كنا . ةعحلا برش كس ذوت الد

 نم جرخت ىرخأ اظافلأ ناف مالكلا تدرأ

 كئاقدصأ زعأ خرصيو كيلا ادب دحأ دمي ناف

 هةسمسغ

 اهلمحاو كمأل هيطعت ىذلا زيخلا فعاض »

 اهنكلو اهيلع اليقث ائيع تنك دقل . كتلمح امك

 « ةعست ان وهش دعب اهل تدلو دقل . ىل هكرنت مل

 كمف قى اهيدث ناكو كي ةلولغم تلظ اهنكلو

 نأ نم مغرلابو . ةلماك تاونس ثالث ىدم

 امدنع لحرلا اذه نم ىنومحا » : الثاق

 ىلع ىقلم كنودحي الاؤس كيلا هحوبو كنع

 . © ريغص لفطك ضرألا

 مالا

 اهيلق ناف سفنلا هنم زرقنت ءىش كتاروذاق
 اهنا . « + لعفأ اذام ١ لقت ملو ززقتي مل

 تب انقل جاتا يعد امقزاع ديول تداولا
 كيلا لبحت موي لك كلجأ نم بهذت تلظو

 , اهلزتم نم ةعحلاو زبخلا

 اواو حاج



 ةحوز كل دختتو ايأاش حيبصت امدنعو

 فيك كينيع بصن عضف كلزنم ىف رقتستو

 لجأل ءايشأ نم هتلعف ام لكو كمأ كتدلو

 ع كيلا موللا هجوت اهلعجت ال . كتيبرت
 ىلا عمتسي الئل هللا ىلا اهيدب عفرت اهلعجت الو

 . « اهاوكش

 ىسحلاب كجوز لماع

 كتحوز ىلا رماوألا رادصا نم رثكت ال »

 « ةحلاص ةديس اهنأ ملعت تنك اذا اهلزنم ىف

 اذا « انل هيرضحأ + وه نبأ » : اهل لقت ال

 طظحال . دوهعملا هناكم ىق هتعضو دق تناك

 لسيج كردت ىتح تمصلا مزلاو كينيعب

 ىلا كدي مضت امدنع ةداعس نم اهلاب . اهايازم

 ع
 ا

 رطس لوأ ىف ىبوؤنما حمئاصن ىلا ترشأ

 عسب نأ ىنمت تنكو « لصفل ذه ىف هتتك

 هذه نع ثيدحلا ةلاتمأل باتكلا اذه قاطن

 اهيل قاتش ىتلا تانراقل 0 وتو ؛ ةيدربل |! قاتش ىتلا تانراقملا معضوتو ؛ ةيدرللا

 0 9 1 نأ كلذ ءم وجرأ ىنكلو « ءىراقلا

 اي يم 1

 تارقف ضعب هل مدقأو « اهتيمهأ نم ائيش

 ىه ةيدربلا هذه نأ ىف كش ال ذا « 210 اهنم

 انلق امك ةظوفحم ىبوؤنما ةيدرب )١(
 هلسهع تيرتشا دقو + ىناطيربلا فحتملا ىف

 اريثك اذهلو « رصقألا ىف راجتلا دحأ نم ةيدربلا

 انكلو « ةبيط ةنابج ىف اهيلع رثع هنأ أرقن ام

 ىبوؤنما وهو اهبحاص نأ انناهذأ ىف انعضو ول

 اهلبج ىف ناك هربق نأو ٠ ميمخا لهأ نم ناك

 ءارشو « كانع اهيلع روثعلا انحجحرل ىبرغلا

 كالسسحل أمك ميمخأ راجت نم أهل رصقألا راحت

 اهنع مجارملا معأ تيطعأ نأ قبس دقو ٠ امئاد
 ةمجرت ريخ نأ انه فيضأو « اهيلا تزشأ امدنع

 ةسجرت ىه ةيزيلجنالا ةغللا ىف اهل ترهظ
 ثيفي رج

 ال طلع 771177 ل ظر 2غ 92(11) 6. 191-17

 فيك نوفرعب ال انه سانلا نم ريثكو اهدب
 .. هلؤنم ىف قاقشلا ثودح نود ناسنالا لاح

 ( هسسروي ) لزنم ىف رقتسي لجر لك نا
 رحت الف « بلقتم ريغ اناث هبلق لعجي نأ بجي
 قرست اهلعحت الو ( ىرخأ ) ةأرما ءارو

 ىوؤمنمأ حاضت

 بولسأ ىف ارعش تبتك حئاصنلل ةيدرب مهأ

 ىلا اهمسقو ( ةدحو روطس ةعبرأ لك ) عتمم

 يب. 39-232) ةلجملا نم هسفن ددعلا ىفو

 اهبتك لاثمألا نقيس نيدو اهنيد ةئراقم دجوت

 عسقوتن لآ ىعيبطلا نمو 2< 1. 2.2 ةنصمةمد

 رلاب دوهبلا نم نوظفاحملا بحرب لأ لئاقلا ىأ

 بادآنع لقن سدقملا مهباتك ىف دروام لمحا نأب

 ةيدرب نأ ادكؤم مهضعب ماقف « ىرخألا ممألا
 لشم لاثمألا رقس نع تلقت ىتلاأ ىم ىبوؤنمأ

 نيفك هبتكام

 12.0, 1 مجم, '[طع 1515 مدج هك ظصت عمل عطله ةطخ اك

 ممووؤتطلع 1>ءممممءعمعع ديصمو طف عمم طممأج هك

 موو عمطو (©طئاعةعامطتقم 1931).

 ةقيقح نه رغبال ىضضارتعالا اذه لثم نكلو

 نيداجلا ءاملعلا نيب عامجا كانهو « ائيش رمألا
 رقس نم أ!ءزج نأ ىلع ضرألا ءاحنأ ةفاك ىف

 حاحصا ىتح ١آ/ ةيآ ؟؟ حاحصالا نم ) لاثمألا

 نم ايقرح نوكي داكي القن لوقنم ( 56 ةيآ 5

 هذه مكح نم ةريثتك ءازحا نأ امك ىبوؤدما ةيدرب

 ةريثك عضاوم ىف نويناربعلا هسيئقا دق ةيدربلا

 * لاثمألا رفس ريغ ىف ةاروتلا نم

 د وب تع



 فق فالخلا نم ءىث كانهو . الصف نيثالث

 ذرقلا ءاملعلا ضعب لضفيف .« اهفيلأت خبرات

 لضفنو « داليملا لبق رثاعلا ثرقلا وأ عساتلا

 خيرات نع امأ « عباسلا نرقلا ر حالا 5

 ةرتق دعب ناك أمد رف نيينا ربعلا ىلا اهلاقتنا

 تلضو دق وكت امبر وأ « اهتباتك نم ةليلق
 ةاروتلا ءازجأ مدقأ نأل دعب اميف مهلا

 « رثكألا ىلع عساتلا نرقلا ىف الا بتكت مل

 كلذ دعب تستك اهلوصقو ةاروتلا بتك رثكأو

 . نورق ةدعب

 « رابكلا نيفظوملا نم ىبووئنما نكي مل
 ةصاخلا ةرادالا ىفلظوم دحأ ناك هنكلو

 رظانلا ةفيظو لغشي ناكو ؛ بوحلا نزاخنب

 ميلقا ف بوبحلا نوش ىلع

 0 لا هبا انا فعن تاك يب هر

 ناكو « سوديبا

 بيحب فيك » هميلعتل حئاصنلاو اياصولا هذه

 اريرقت بتكت, فيك هيرتو هلأس نم لاؤس ىلع

 ةايحلا ليس ىلا هدشرت ىكلو « هلسرأ نمل

 ةنهك دحأ ناكف ©« ضرألا ىلع دعس هلعحتو

 ناكو ميمخأ ىف ىلصألا مهدلب ىف نيم هلالا

 . 6( ورخ عام - مآ روح » ىمسي

 نم نيلصف نم سابتقالاب انه ىفتكأ ىناو
 اهتءارق ءاشي نم عجريلو « نيثالثلا لوصفملا

 اذاو « اهتركذ ىتلا تافلوملا دحأ ىلا ةلماك

 باتك ىف دحب هناف ةيبرعلا ةغللاب اهتءارق دارأ

 ءزجلا -- ميدقلا ىرصملا بدألا » نسح ميلس

 «؟م١٠ ب معا ص ( ١١:6 ةرهاقلا ) لوألا

 رفس اهئازجأ ضعب ةئراقم عم ةلماك اهتمجرت

 لاثمألا

 ( عافدنالا نم رذحاو قالا بحاصتالإ عساتلا لصفلا

 كل بضغلا عيرسلا لجرلا ذختت ال

 ايحاص

 هثداحتل ةرزت الو

 عفرأ وه نم ةعطاقم نم كناسل عنماو
 ف

 همذت نأ نم افوخ كسفنل ةطيحلا ذخو

 ىف كعقويف همالكب ىمري هامجت الو
 ةلوصحأ

 دنع كسفتل ةيرحلا ءاطعا ق فرست الو

 . ةباجالا

 نم عم الا كتباجا ىف شقانت الآ بحيو
 ا « اردق كلئامي

 . كلذ ىف عفدنت الثل كسفنل طتحاو

 سحب امدنع هتعرس ىف قفدتي مالكلا نا

 « ىذألاب بلقلا

 .. هايملا جراخم دنع حيرلا نم عرسأ وهو
 وعلا اذ نكي كاملا حذو

 . اديعب كيمريو عزفلا كلمحب الئل

 ( قلقلاو ملأ نه رشكمال 0 037 رشع نماثلا لصفلا

 ننعم هب ياام انل رالف ديو

 دسعلا هيلع نوكيس امع ( الئاستم م

 « راهتلا قرش امدنع

 هيلع نوكي نأ ىسع ام لهحي ثاسنالاق

 ءدعلا

 « هديري ام امئاد ققحي هللاو
 د



 © لشفي ناسنالا نكلو

 « ءىش سانلا اهلوقي ىتلا تابلكلاو

 . رخآ ءىث هللا اهلعف ىتلا لاعفألاو

 « « ةئيطخ ىل تسيل » لقت ال

 ىف ريكمتلاب كسفن لغست كلذ عمو

 « ماصخ

 ء هللاب صتخب ءىش ةئيطخلاف

 1 دال

 وه هدحو هّللأ نأ وه دوصقملا ىنعملا )١(

 ىذلا وهو رشلاو ريخلا فرعيو « مكحي ىذلا

 ٠ ءىش لك ردق

 ه ناسنا ن اش عافترا أ ب متهي ال هلل نا

 0 000 هلع ةسخلل ةمك الو

 نع اثحب همت ( نانالا ) عفد اذاو

 6 جال

00 

 « كيأر مزحاو اددرتم نكت ذي

 « كناسل هب كرحت ام ىلع طقف ر مصتقت الو

 «ةئيفسلا ةفد لثم ناسنالا ناسل ناك اذاو

 . اهئاير وه هلك نوكلا هلآف

 . ةلظحل قف

 هتايح ىف هلشف وأ ناسنالا حاجن نا 5)

 ٠ هيلا هللا ةرظل ىف رثؤتال ةيويندلا

 نوئبنتملاو ةايحلا نم نوبعتملا

 «اهيلا ترشأ نأ قبس « حئاصنلاو مكحلا

 أهتك « ةييعلا بادآ نم انيلا لصو ام

 كالا هيدر

 دق لجر نيب ىفسلف شافن اهعوضومو

 قرحب اهنم صلختن نأ دارأو « هتايح نم سي
 اهنأب هددهتو هضراعت هحور نكلو « هسفن

 لجر نيسب عازن م انايحأ ىمستو )١(
 «راحتنالا» وأ « ةايحلا نم بعتملا ١» وأ « هحورو

 نامرأ اهرشن دقو نيلرب ىف ظوفحم لصالا ب

 لاخدا عم اهتمجرت داعأ مث 21/95 ماع ىف

 نلييرصملا بدأ نع هبانتك ىف ةريثك تانيسحت

 ناتمجرت ١9141 ماع ىف اهل ترهظ دقو « ءامدقلا

 ىدتلوهلا ملاعلل ةيدتلوهلاب امهادحا ناتثيدح

 ةغللاب ةيناثلاو كب ىد
 امك 82. 510 ىف دنومير اهرشن ةيسنرفلا

 ماع ىف (ه2815 ىف اهل ةيجرت نوسليو رشن

 ٠اسهب ةصاخلا عجارملا عيمج ركذ عم

 عض. لع 8ابعال

 ثالث أهنم انيدلو ه

 ةايحلا نم سمايلا ةيدرب اهالوأ ؛ تايدرب

 ةيبدأ لاسعأك اهباحصأ

 رقت ةيدرب ةثلاثلاو رو - وبيا ةيدرب ةيناثلاو
 وعقر

 اة ا

 ءاقب ىلع اصيرح ناك لج _-

 اريخأو « اهشقانيو اهيرغي ذدخأف

 نأ دعب ةيناث هيلا ىتآتس اهنأب حورلا تلبق

 2 نكل 0 هرخوتس

 ةعم هحور

 « ةغبلب ةليوط ةمدقم نم ةنوكم ةيدرلاو

 « ةيرعش دئاصق عبرأ اهولتت ع عيدب راوح اهيف

 مايأ ىلا انيديآ ىف ايل يلا فئات ممر

 ةلوقنم اهنأ حجرألا نكلو « ةرسع ةيناثلا ةرسألا

 تدرت ىتلا ةرتفلا كلت ىف بتك مدقأ صن نع

 دالبلا اييقف

 رخآ ىف ءاغوغلا مكس < عىواسلل

 ٠ ةسداسلا

 تضرعتو « ىضوفلا ةيواه 1

 ةرسألا مايأ

 سد دة



 سانلا ريدقت لق فيك اهنم ةدحاو لوأ ف ركذي

 : الئاق هحور بطاخبو « ريقفلا لجرلل

 هيرك ( اتيقم ) ىنسا حبصأ دقل ! ىرظنا
 ةحئارلا

 ريطلا تاروذاق نم ةنوفع رثكأ

 وحلا ةرارح دادتشا دنع فيصلا مايأ ىف

 هيرك ( اتيقم ) ىمسا حبصأ دقل ! ىرظنا

 ةحئارلا

 نيدايصلا ةحئار نم رثكأ

 ىتلا تاريصحبللا ءىطاوش ةحئار نمو

 اهدنع نوداطصي

 هيرك ( اتيقم ) ىمسا حبصأ دقل ! ىرظلا
 ةحئارلا

 ( ةجوزتم ) ةأرما مسا نم ( ةنوفع ) رثكأ

 لجرب اهتلص ببسب بذاكألا اهنع اوعاذأ

 هاا
 مارا كذب هنن ةديسفا و

 ريدج « مؤاشتلاب ءىلم ىأر وهو « سانلا

 « راحتتالا ىلع ممصو هتايح نم سلي صخسشب
 : اهنم تايبأ ضعب ىه اهو

 2 وللا ثثدحتأس نمل

 « ارش قافرلا حبصأ دقف

 .( مهءاقدصأ ) نوبحي ال مويلا ءاقدصأو

 «7 مويلا ثدحتأس نمل

 6 عشجلاب ىذذام بولقلاف

 . هقيدص دنع ام صخش لك قرسبو
 6 9 مويلا ثدحت أس نمل

  ردقمما فيظل صخش كانه دعي ملق

 ىلا هقيرط رشلا ىلا لايملا لجرلا دجوو
 . سانلا لك

 « 7 مويلا ثدحتأس نم

 لجر ىلا بيطلا لجرلا لاحتسا دقف
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 . ناكم لك ىف ريخلا لمع سانلا ضفريو

 ىف ام لمجأ ىهف « ةثلاثلا هتديصق امأ

 : ةلماك اهتابأ كيلاو « ةيدريلا

 « مويلا ىرظان مامأ توملا نا

 « ضيرم لجر ءامش لثم

 نجس دعب قلطلا ءاوهلا ىلا جورخلا لثم

 . ليوط
 « رطعلا ةحئار لثم

 موي قف عارشلا لظ تحت سولجلا لثم
 . ءاوهلا ليلع

 « نسوسلا روهز ةحئار لثم

 ركسسلا ءىطاش ىلع سولجلا لثم
 : ( حارشنالا وأ (

 « مويلا ىرظان مامآ توملا نا

 « وفصت امدنع ءامسلا لثم

 نكي ملام ىلع ناسنالا لوصح لثم
 :اةعووتلا

 « هتيب ةيؤرل لجرلا قابتشا لثم
 . سألا ىف ةلوط تاونس ىغق نأ دعب

 «تايبأ ثالث ودعت الف ةعبارلا هتديصق امأ

 ف حورلا ذخأتو اهدمب ةصقلا رمتست مث

 بل عمم



 كوتي نآ هنم بلطتف  اهبحاص مالا فيفحت
 أعم نان وكيس امهتأ هل دك تو « ىسألاو نزخلا

 رو -وبيأ ةيدرب

 روصي اهبحاص اهبتك ىرخأ ةيدرب هذهو '
 فصيو « فصاعلا تقولا كلذ ثادحأ اهيف

 كلملل هحصن مدقيو : دالبلاب قاحأ ام اهيف انل

 ىلا عمتسي الأ هنم ابلاط شرعلا ىلع سلاجلا
 ائيش لعفب نأو ؛ هلوح نم عادخو قلم

 . اهتنحم نم دالبلا لاشتتال

 ةساردل ان ردصم ريخ اهنأ نم معرلابو

 عاضوألا تريغ ىتلا ةيعامتجالا ةروثلا كلت
 صوسصلنلا نيب نم ريتعتو ؛ « دهعلا كلذ ىف

 ةزاتمم ةيبدأ ةعطق اضيأ اهناف ةماهلا ةيخيراتلا

 كاهو « مظنو رثن نيب زاتمم ىوق بولسأ

 نم لوأو . ادنلوهب نديل فحستم ف 30(

 هثحب ىف
 23. ةعوم, 2 مومطعمماادمومك  كسعو  ةهزماقءطعم

 137 وعم (1903)

 ةسمجرتلا عم اهل هلماكلا ةساردلا نكلو

 ١955 ٠ ماع ىف ترهظ ةقيقدلا

 م11. ممل, طع ملصممتكتممد ه2 هم 8عوماتمم

 دوعع (ةعامدلو 2909) ةهجت 70

 بدأ نع هباتك ىف اضيأ نامرأ اهمجرت دقو

 اهليلحت نسحأو اهتيمهأ دتسرب ىشقان دقو

 : هباتك ىف
 ويظل 8ممعمل, 1ع 2و هك 00م كعمعع

 الموناع 1933) 2. 193-260

 لس جو تس

 نر ةرئأ ضدنا دنس قاساديكشو
 . « اعم يشيعنسو ( ثوملا
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 « بهللا ةئسلأ تعفترا دقل « نآلا رظنا

 ءادعأ ىلع ابرح نوكتسو اهران تدتماو

 . ةالصللا

 ذنم ثدحي مل ءىث ثدح دقل ؛ نآلا رظنا

 « ليوط تقو

 , 00 هوذخأو كلملا سانلا ةماع قرس دقل
 نفدي امك نفد ىذلا نا + نآلا رظنا

 « شعن قوف ىقلم حبصأ سروح رقصلا

 . هيف ناك امم ايلاخ مرهلا حبصأو
 ىلا رمألا لصو دقل « نآلا رظنا

 ,دودحلا (آوسأ)

 ةلف دب ىلع ةيكلملا نم دالبلا تمرحو
 . رومألا ريست فيك فرعت ال

 نلمعي تاليبنلا تحبصأ دقل + رظنا

 « فرحلا تيناوح ىف ءالبنلا لمعيو نهيدبأب
 اعلام ريصح ىلع ماني ناك نم لك حببصأو

 . ريرسل

 حبصأ للحلا ىف لفري ناك نم نا « رظنا
 « لامسألا ىدتري

 نآلا حبصأ هسفنل ائيش جسني مل نمو

 . ناتكلا سبالم ىلغأل اكلام

 نروضتب نحبصأ تاليبنلا نأ ؛ رظنا
 ءاعوج

 كولملا مارهأ ةمجاهم ىلا كلذب ريشي )0١

 ٠ اهعم ناك امو مهتايموم ةقرسو نيقباسلا

 ةراضفخغا 4 2



 2200 هولعف امع نوضار :كلملا لاجر نكلو

 « نيواودلل دوجو كانه دعي مل هنأ « رظنا

 . هل ىعار ال عيطقب هبشأ سانلا راصو

 نع عفاديف رو - وببا ىلع كلملا دريو

 ةمجاهمب ىسآملا كلت ثودح للعيو هسفن
 ثادحأو ناكسلا نم نينمآلل نيبويسألا ودبلا

 كلت لك نوري كلملاب نيطيحملا نأ ىأ )١(
 * انكاس نوكرحيالو ىسآملا

 ّ كر 00 ا 8 1

 دوب ةيدرلا ىهتنتو سانلا ةايح ىلع ةظفاحتلل
 امكهتمو اينوؤم كلملا ىلع « رو ل وباو»

 ىذلا وه ةلاحلا هذه ىلع هتوكس نآب امهتمو
 سرب رمأ كلذل ناسنالا لهج نا » : مهعمطأ

 كنأل « مهتدئفأ ىضري ام تلعف دقو . سفنلا
 عص سانلا نكلو ؛ سانلا ةايح ىلع تظفاح

 5 ىف أسس امم افوخ مههوجو نوطغي كلذ

 . « دعلا

 ( "2" وهور - رف ) هيدرب

 ىسآم انل فصت ىتلا ةيناثلا ةيدربلاو

 ىتلا « وهور رفت » ةيدرب ىه ةرتفلا كلت
 نكلو « لوألا تاحمنمأ كلملا دهع ىف تبتك

 اهبسني « ميدق رصع ىلا اهفيلآت بسن اهبتاك

 ةرسألا سسوتم « ورفتس كلملا مايأ ىلا

 « ةيلستلا نم ائيش دشني ناك ىذلا ةعبارلا

 هل اوركذف « هردص حرشت ةصق هيلع صقي وأ

 « (قيزاقزلا) تساب هلالا دبعم ف نهاك مسا

 ناك اذا امع كلملا لا هيدي نيب لثم املف

 ىف دارجتينيل ففحتم ىف ةلظوفحم )0١(

 دقو ب ١١١1 مقر تحت ىتييفوسلا داحتالا

 فشينيلوج ىسورلا ىرثألا ملاعلا اهرشت
 الص. مما لو, آعو مهطو دك 16311 هانعق 7آ9. 5ر

 طقر 21:6 85 كءاطسمستنعموع آ1سصمغؤضقمل 3 5

 (غ1 يوطعاتتو (2913.)

 رن دراج اهمجرتو
 دل. 013: ]خرم 1 1914

 ٠ بدألا نع هبانك ىف نامرأ اضيأ اهمجرت امك
 لبقأ ىتلا ةيبدألا عطقلا نم ةيدربلا هذه تناكو
 ةعساتناو ةرشع ةنماثلا نيترسالا ذيمالت اهيلع

 تأ م
 * ه سسع

 ائيش هل ركذي وأ ىضم امع هثدحي نأ ديري
 كرتي نأيب ورفتس هباجأف ء دفلا هي ىتآب
 ذخأآف « لبقتسملا نع هتدحب نأو ىفم ام

 « رصم هل ضرعتتس ام هل فصي نهاكلا

 اهنع ائيش انأرق ىتلا ىساملا فصو ىف ليطيو

 هنأب هلوقب ىهتنيو « رو -- وبا » ةيدرب ىف

 تاحمتما ) « ىنيما » ىمسي كلم رهظيس

 لك ديعيو « اهتاليو نم دالبلا ذقنيف ( لوألا
 . هيلع ناك ام ىلا ءىش

 وه اهتباتك ىلع ثعابلا نأ ىف كش الو

 ةرسألا سسؤم لاسعأ ديحمت ىلا ةوعدلا

 شرعلا هيلوت نأ سانلا ماهفاو « ةرشع ةيناثلا

 هب انتو «© لزألا ذنم ةهلآلا هتدارأ رمأ

 ىذلا ورفتس كلملا انذأ هتعمسو ءامكحلا

 ناكو « ةرشع ةيناثلا ةرسألا ىف نويرصملا ههلأ

 نم هريغل نكي مل قومرم ناكم سانلا نيب هل
 . نيقاسلا كولملا

 ,رمت » وه اهو « اهبولسأ حيضوتل اهنم ةليلق

 : كلملا بطاخي « وهور

 تارقق ةمجرت ىه اهو

 كسول سل



 . لبق نم ثدحب مل ام اهيف ثدحو .

 شيعتو « لاتقلا ةحلسأب سانلا كا ْ

 نم اماهس سانلا عنصيس ٠ عزف قى دالبلا

 0 لوصمحلل سانلا ويفستس ساحتنلا

 . ءامدلا ةقاراب زيخلا

 نوكي ناو ؛ ملألا ةكحض سانلا كحضي

 ليللا ىغقي وأ « تيم ىلع ىكبي نم كانه
 . متهي نلو « هتينم هيفاوت نم ىلع انزح امئاص
 . هسفنب الآ لجر

 ساحب و 6 هرعش ليجرت دحأ ىنعي نل

 اسمين مااكاس كرحب "ل هناكم 2 نانالا

 كيرأس . ضعبلا 0 نولتقي سانلا ىري

 لب راسو ُلزا ودع خلا راصو

 . هابأ لتقإ

 نوذخأب مهنا . لبق نم هولعفي مل ام نولعفي
 كيرأس . برعلل اهتوطعيو لجرلا كالمأ

 «برغلاو ةحاحو زوع ىف حبصأ دقو « كلاملا

 . عبشو ىرثأ دقو

 ىلع ريصي دحأ دعب ملو « رانلا عقو لثم

 « ىضارألا ةحاسم تاق دقل. ةحيصنلا عامس
 كلتس ب ناك نمو . فعاضت اهكالم ددع نكلو

 ةيمك لقأ ام . ائيش كلمب ال حبصأ ريثكلا

 مهف كلذ عمو داز دق ليللا نكلو « حمقلا
 قرد 8 هت وففطد

 بيس ضرألا ةعارز سانلا رجه )0١.
 :, ءايرثألا كالمأ ىلع دارفألا ىلوتساو ٠ ىضؤفلا
 هلوضحملا ىف :نولاني اونا بلا رتقلا ةابج نكد
 > ةمحر وأ ةقفش سانلاب مهذخأت الو < اهيلع

 دعتبا دق ( سمشلا هلا ) عر هلالا ىتح

 ةعاس الا ىقبي الف علط اذاو « سانلا نع

 ةعاس لحت ىتم ناسنا فرعي الو ؛ ةدجاو

 دعت مل . ىراوت دق سمشلا لظ نأل ةريهظلا

 دعت ملو « هيلا علطتلا دنع رهبت راصبألا

 ق سمشلا تحبصأ ذأ « ءاملاب للبتت نويعلا

 نب وكما ةينيش ءاسحلا

 « رذم رذش تحبصأ دقو دالبلا كيرأس

 ةطلس بحاص هل لوح ال ناك نم راصو

 نومدقي ساللا راصو « حالسلا كليو

 كيرأس . همارتحا مدقي ناك نمل مهمارتحا

 كردلا ىف ناك نم ةمقلا ىف حبصأ دقو دالبلا

 ةنابحلا ُُق ساسنللا شيعيسو

 نولوستللاو

 ... لفسألا

 . ءارثالا نم ريقفلا ن

 امنيب « نيبارقلا زيخ نولكأيس نيذلا مه

 . © ( ثدح امب ) مدخلا جهتبب

 هقده ىلا بن ماكلا لصي | ريخأو

 «بونجلا لهأ نم كلم
 نم ةأرما نبا ؛ دحملا هل « ىنيماأ » همسأ

 . ىلبقلا هجولا ىف دلويو ةبونلا ضرأ
 جاتا سلو 6 ضيبألا جالتلا نسلبس

 . 6« هنايهتشي امي نيرطقلا دميو )١( رمحألا
 ىوحت ىثلا ثالشلا تايدربلا ىه هذه

 34 حئاصتنلاو مكحلا بدأ نم عونلا اذه

 اهيتك ىرخأ ةيدرب نم ءزج اضيأ انيدل نكلو

 امم 4 20 6 بنس عر ريخ عخ » ىمسي نم

 هجولاو ديعصلا ىجات ىلا ريسشي )١(
 1 ٠ ىرحبلا

 ذيمالت نم ىبلص حول ىلع ةبوتكم (5)
 فحتملا ىف حوللا اذهو « ةرشع ةنماثلا ةرسآلا
 : ةياتك ىف رندراج هرشن دقو نآلا ىناطيربلأ

 "1 طع قلصت همن من هك هم 8وعزنمانمم 5ةلنقهأر ق.ت. 95 2.

 ىتأيس دئدنعو »

 ده مزا ةح



 ترس وتسس كلملا يضع ىق دلو هنأ عجري

 « باتكلا نم هقبس نم وحن هيف احن « ىناثلا
 « ةايحلا نم نسئايلا ةيدرب فلؤم ةصاخبو
 ابق ىعاتيو.# نيانلاب قالا ام اهيف.ركذتو

 نم هاري ناك ام روصيو همومه وكشيو هبلق

 سانلا نيب عاضوألا بلق

 عطقك اهريغ لثم ةيدربلا هذه تبتك دقو

 اينيظنا نيف اهمناك ةجازرك اير ةيذأ
 مل داع فرتعا علو

 ةغل ىف ةفولأم ريغ ريياعتو ؛« دحأ اهفرعي

 ا لا
 قياسا والدرب يفانلا

 « ءامدقلا اهلاق نأ

 : هلوقب اهحاص

 نوكت نأ ءامدقلا ىاتكلا دصقي مل / نذا

 ثداوح ليحست وأ 1 حئاصن وأتاءوبن مهتاباتك

 اوتكن نأ

 بولسألا 1 ءاشناألا ىف مهتعأرب رهظي ام

 « مهريغل رسيتت مل ىتلا ىناعملا مادختساو

 هده انل اوكرتو هيلا اوفده انسف اوححنف

 مهتادهأ دحأ ناك لب © بسحف

 دعب اهب بحعن انلز ام ىتلا ةسدألا ةورثلا

 بدألا نم بابلا اذه منتخأ نأ لبقو

 ىهو ةماه ةقيقح ركذأ نأ بحأ * ىرصملا

 وهو عونلا اذه ىلع اولبقأ دق نييناربعلا نأ

 ىلع مهلابقا نم رثكأ حئاسصنلاو مكحلا

 هولقت ام هنم اولقتف + ىرخألا عاونألا
 اوجسن دق مهارن لب « ريثكلا هنم اوسبتقاو

 ةنراقم نأ نم مغرلابو . هلاونم ىلع اضيأ

 قاطن نع جراخ ةاروتلا بدأب ىرصملا بدألا
 ركذ لفغت نأ نكسب ال انئاف ؛ ثحبلا اذه

 ىبوؤنما ةيدرب نيب ةريثكلا هبثلا هوجو

 ايمرا رفس ىف اضيأ اهارن لب « لاثمألا رفس
 ةنراقملل حلصي امم اريثك دجن امك . هريغو
 درو ام ضعبو ؛ ةايحلا نم سنايلا ةيدرب نيب

 اضأ كلذ ىلا فاضيو.. بوبأ رفس ق

 ةصق وأ ريماز دحأب نوتانخا ديشن ةنراقم

 . كانه أم رخآ ىلا ؛ فسوي ةصقش نيوخألا

 ةرم نم رثكأ سحأ دق ءىراقلا لعلو

 ,ةريثكلا ةنراقملا هوجو لصفلا اذه ارش وهو

 ميدقلا بولسألا نيب ؛ صصقلا ىف ةصاخو

 ريبعتلا ف ىماعلا ىرعملا بولسألاو

 «ضرعلا ةقرطو + رخل ىنعم نم دارطتسالاو

 ةتب ىف اش بولسأ هنأب اشيأ سحأ امك

 عسجأ ماعلا هب بجعب 4 ىب

 يمألا بادآ ف 5 هرثأو هستميق دوقرعبيو

 ةيحان ىلع بدألا اذه رصتقي مل .

 ياا 5 نود

 يرطب نونا لل: ةيفانالا نك ناك ةنبلا
 ءاملثقلا نيدرصملا تاداع نع ريثكلا ءىثلا

 فاوج ضعب انل فشكتتو « ايلعلا مهلثمو

 ني ردا ع يم لن ةياسللا داع
 عسشمتت و 4 ماع ةئامسمخو فالآ ةعبرأ

 . هباوبأ نم باب لك ىف عيفر ىبدأ بولسأب
 مسا عما لس



 عتمتو ةينيدلا ريطاسألا ءىراقلا بحأ ءاوسو

 ضعبا ريسسفت نم ةيرصملا ةياقعلا هتمدق امب

 + اهيفعي ةيلكلا ةلسلمو توكلا 'ضاتلم
 ةزوص انيسف ىلا لام وأ

 ساكعتاو هدادحجأ تارماغم نم ةقداص

 ىلع ةيضار سفنب لبقأ هنا وأ « مهينامأ

 ةاتفلا ىلع فطع وأ « ىناغألاو رعشلا

 عيت ولا 4هب حرب ىذلا باشلاو ةقئاعلا

 أ 3 نكصقاا

 كلت انل مدق ىذلا 0 ءاشلاب بحيعأ وأ

 قرأو 1 صيفت ىن ١ ةلم هجلا ديشانألا

 ةمكحلا بنك ىلا هيسفن تحاترا وأ 8 ىناعملا

 ه4 ةرم كعب ةرم اهؤرش ذخآو حئاصتلاو

 ىسني الأ وجرأف ؛ مويلاو سمألا نيب نراقيو

 ةحود ىف ناصغأ اهلك اهنأ اعيمج ءالؤه

 ةرضان لسطلا ةفراو ةحود 2 3 ةدصحلاو

 كلئْسأَت ةحود « ىيمثلا ةحضان « نصعلا

 نم تذسغتاو 3 1[ اذه قر 2 اهروذج

 انتل سكعتو ؛ ةكراملا هليث هايمو ةهضرأ

 اندادحأ ةابح نم ةضئان ةيح ةروص

 . نيمدقألا

 ىرخف دمحأ

 دس هع ىو باس



 تاعاتسصاا

 ةميدقلا ةيرصملا ةراضحلا تافص مهأ نم
 مث « رصم نم تعبن دقف « ةلاصالا ةفص ىه

 دح تلصوو ترهدزاو تروطتو تمن

 ثدح ىذلا ديدشلا بواحتلل ةحيتنك لامكلا

 « اهيف شاع ىتلا ةئيلا نيبو ىرصملا نيب

 « هيف ةلصاتملا حافكلاو داهجلا حورل ةجيتتكو
 هب عفد ىذلا لصاوتملا لمعلا ىلع هبآدلو لب

 ىلا هتراضخب غلبف روطتلاو مدقتلا وحن
 . فورعملا اهاوتسم

 ىلع قطني ام رثكأ ىأرلا اذه قيطنتيو

 ىتلا داوملا 00 لفل ذا « ةعاتصلا

 اهصئاصضخ :فرصع دقق. هتكري هل اهتمدق
 ىلع هبادب هنأ امك « اهدئاوفو اهتازيممو

 لصي نأ عاطتسا هداهتجاو هدكو لمعلا

 مفعم نثلا قرالا لنسغلا ىلا دارسناب
 قرطلا هذه فيكي نأو ؛ داوملا هذه اهيف
 « ادماح ىرصملا عتاصلا فقي ملو . همئالي امي

 تاليدعت لخدأ ام اريثك هنأ امامت حضتن لب

 «ثارملاب ان حب ماسلا ماع ىتش

 نم هنيبق ام قيبطت هل
 أاهرس مهف ام ناعرس ةينجآ ىرخأ مل انف

 هتعارب نم اهيلع ىفضيو اهقفيكب نأ ثيلي الو

 تاوطخ مامألا ىلا اهب وطخيو « هدهجو

 تل جف ذأ طساال ساوإر املا

 واحمب ىرخأ 6

 هولا مد ارب لو راعونأ رهط ردع روتكم لل

 ةيرشبلا ةراضحلل ةفلتخم تاعانص نم رصم

 هذه مدقت ىلع لاعفلا هرثأ هل ناك امم

 هذه ركذن فوسو « ناكم لك ىف ةراضحلا

 . ةمداقلا تاحفصلا ىلع ةفلتخملا تاعانصلا

 دقف ىعامتجالا هزكرمو هسفن عناصلا امأ

 ةيبدألا صوصنلا نم ريثك انيلا تلصو
 ىلع بيردتلل هنولمعتسي ذيمالتلا ناك امم

 هذه انل روصتو « مهسرادم ى ةباتكلا

 سيلو . اهل ىثري ةلاح ىف عناصلا صوصنلا

 هذه نم لوألا فدهلا نأ ىف كش نم

 ىلع ةموكحلا ىفظوم ريوصت ناك صوصنلا
 اومتني نأ مهل قحف ةباتكلا اونقتا نمم مهن

 ىتلا ىرخألا تاقبطلا نم ىقرأ ةقبط ىلا
 باح صأو عارزلاو عانصلا اهيلا ىمتني
 اوزاتما نوفظوملا ناك اذاو . ةفلتخملا نهملا

 نأ الا « ةموكحلا مهل هقرصت تباث لخدب

 هيجوتلاو ةياعرلاب اضيأ اوعتنت عانصل
 اريثك ماكحلا نأ انل تبث دقف « ىموكحلا

 عاتصلل ءاطعلا اولزحأو تانوعملا اومدق ام

 اوصصخت نمم ةصاخو مهلمع ىف اوعرب نيذلا

 طاشتسا ىلا ىدآ امم ةقيقدلا تاعانصلا ق
 دح ىلا لصت

- 

 لصت ةراهم ىلع لدت ةديدجل لاكشأ

 . ىنفلا قوذلاو ةقدلا ىف زاحعالا
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 هدعب نم هنئأل اهثرويو 4 هدجو هسأ نع

 ةدع لايجأو ةليوط تارتفل ةعانصلا نسفت

 ةعانصلا هذه ناقتا ىلع هدارفأ دعاس امم

 ض رع ست ىلب اميقو 5 اهيف قوفتلاو

 لاوط ىرصملا اهلواز ىتلا ةفلتخالا تاعانضلا

 . ةينوعرفلا هروضع

 ةريثك دراوم رصم ىف ةعيطلا تأيه

 ىرصملا عرب دقو « ةفلتخم تاهج قى نداعملل

 هذصه نع فشكلا ىف هروصع مدقأ ذنم

 ةيفيك ىو اهمادختسا قو « دراوملا

 قاهب عافتتالاو اهنم نداعملا صالختسا

 . ةفلتخملا ضارغألا

 روثعلا عقلا نويرصملا قفو ندعم لوأو

 نم هوحرخت سا دقو : ساحنلا ناك هيلع

 ءارحصلا نم هوج رخشسا 5 اني ةريزج هيش

 مجانم لا تويرصملا امعأ ام اريثكو 5 ةيقرشلا

 « مهخيرات رجف رصع ذنم انيس ةريزج هبش
 ساحنلا ماكر نم اهساحن ن 0

 هنم نوئيهو هنورهصيف « تيخالم ىمسملا
 6 م - ةعانص ىف عانصلا اهمدختسا ؛ ةريك تامك

 . تالآلا فلتخمو ةحلسألاو ىناوألا

 نتدمملا اهعبتا ىتلا ةقيرطلا تناكو
 نأ ىه ساعنلا جارختسا ىف ىرصملا

 تناك ام اذا « ناوصلا نم تاودأ مدختس

 ندعملا هنم جرختس ىدذلا طيلخلا تاقبط

 تحت هتاقيط تدتمأ اذا امأ ؛ ةيحطس تاقبط

 نم ليمازأ مدختسي ناك دقف .ضرألا حطس:

 . ىراجم غلي ىتح رخصلا اهب رفحي ساحنلا

 نم ددع ىلع لعفلاب رثع دقو « تاقبطلا هذه

 نيدعتلا قطانم ىف ةيساحنلا ليمازألا هذه

 . انيس ةريزج هبشب

 نحص ىه « ىرخأ ةوطخ كلذ بقعتو

 ىهف ةثلاثلا ةوطخلا امأ . هفيظنتو طيلخلا

 « طيلخلا عم محفلا نم تايمك عضو

 شرفا عظم لع ةقوك ف انين اهو
 ىف رانلا لاعشا مث « ةقيمع ريغ ةرفح ى وأ
 نع « ءاوهلا نم رايت رارما عم ةموكلا هذه

 رخآ خافنم ىأ وأ اهيف خفني بيبانأ قيرط

 ةقيرطلا هذهبو « اهبيهل ةدايزو رانلا لاعشال
 ةباذا ىلا نولصي نوبرصملا نوندعملا ناك

 اميرو . ةبولطملا ةرارحلا ةحردب طيلخلا
 كلذ ىلع اكون اعلا ملح تق كا

 يجحلا ةريغصو ةددعتم نوكت ماوكألا نأل

 . طيلخلا رهص نامض نكمي ىتح

 ىتح ماوكألا كرت ةوطخلا هذه دعبو

 قرتحملا محفلا لصف ى لامعلا ًادسو 4« درت

 ىذلا ساحنلا نع دعب قرتحب مل ىذلا وأ

 ىلع نولمعي تالآلا نم ددعيو . بسري
 ةريغص ءازجأ ىلا ساحنلا ةيمك ءىزحت

 ىف اهمادختسا أدببل ؛ لوادتلاو لدحلا ةلهس

 . ةفاتخملا ضارغألا

 نم ةبرقم ىلع راثآلا لاجر رثع دقو

 ىلع اهريغ قو ؛ انيس ةريزج هبش ىف مجانملا
 « ةريبك ماوكأ لكش ىلع تايلمعلا هذه اياقب

 ندعملا تايمك نع ةركق انيطعت نآب تحمس

 ىلا نوندعملا نويرصملا لصوت ىتلا
 تايمك تناك ناو دبال ىتلاو « اهمادختسا

 بس غو سس



 ىتلا « ةفلتذملا ضارغألا عم بسانتت ةريبك

 . ساحتلا ندعم ميدقلا ىرصلملا اهيف لمعتسا

 اهمدختسا ىتلا تاوطخلا ىه ام نكلو

 نم عطقلا هذه لاحأ ىتح ىرصملا عناصلا

 مجحلا ةفلتخملا تاودألا ىلا ماخلا ساحنلا

 .٠ ضرعغلاو لكشلاو

 قراطم ليعتسي ىرصملا عتاملا ناك
 نم عطقلا هذه لوحيل هريغ وأ بشخلا نم
 نأ عيطتسي « ةقورطم حئافص ىلا ندعلملا
 هذصه تعبتا دقو ؛ ءاشب ام اهيف لكش

 كوام دحأ لوألا ىبيب لاثمت ىف ةقيرطلا
 لاشلا نأ هيف حجري ذا ؛ ةسداسلا ةرسألا

 نم بلاوق ىلع ساحنلا نم حئافص قرط دق
 دعي ىذلا اذه هلاثمت جرخأ ىتح « بشخلا

 نمزلا رورسي هنأ ىلع . ةعيدب ةينف ةعطق
 ىهو 4 ىرخأ ةيلمع ىلا ىرصملا ىدتعا
 ىلع ةئيهم بلاوق ف هبص مث ساحنلا رهص
 تاودألاو تالآلاك بوللملا لكعسشلا

 عنصت بلاوقلا هذه تناكو « الثم ةحلسألاو

 ةروصلا ىلع الوأ لكش ىذلا نيطلا نم

 بلاق ىلا لوحيل كلذ دعب قرحيو « ةبولطملا

 « اضيأ راححألا نم عنصت تناك بلاوقلا نأ

 . كلت وأ هذه نم ةددعتم ةلثمأ ىلع رع دقو

 رصع نم ىرصملا عناصلا عاطتسا ادكهو

 هيناوأ عنصيإ نأ اهلبق امو ةعبارلا ةرسألا

 رثع ام اهنم ناك دقو « قورطملا ساحنلا نم

 .وفوخ كلملا مأ « سرح بتح » ةربقم ىف هيلع

 ةعلق نم ءانالا روبنص اهعئاص لمكأ دقو

 . بلاق ىلع ةبوبصم ةدحاو

 نأ ىرصملا عاطتسا اضيأ نمزلا رورمبو
 ةياهن ىف لصون ىتح « ةقيرطلا هذه ديجب
 نم ةمخضلا باوبألا عيراصم عنص ىلا رمألا

 ريبك بلاق ف بصي ىذلا روهصملا ساحنلا

 ةددعتم تاحتف ىلعأ نم دوز « لاصلصلا نم

 :رفصلملا ندعلا اهزغت يضر عابشأ اهلكدتت
 ىف 6« عريمخر » ريزولا ةربقم ىف هارن ام اذهو

 روص دقف « رصقألا نم ىبرغلا ربلا ةنابج

 مث ماخلا داوملا راضحا لحارم اهيف نانفلا

 هذهل ليصافتلا ترهظ دقو . رهصملا اهدادعأ

 ىلع نوفقي لامعلا ىرن ذا ؛ ةحضاو ةيلمعلا

 2 اهتمدقم 2 ة دلحلا 0 خفاتم



 لماعلا فشو « رانلا ىلا اهتاحتف هحتت'

 مدقلا انهنس 4 خافتم ىلع هيمدق ىدحاو

 لكب كسمأ دقو رخآ خافنم ىلع ىرخألا

 زكتري امدنعو ؛ خافتملاب ةلصتم البح هيدي نم
 لبحلا دشي نيخافنملا دحأ ىلع ىنميلا همدقب

 طغضلا ففخ ىذلا رخآلا خامتملاب لصتملا

 هزاكترا لقني مث ءاوهلاب المي كلذبو « هنع
 نم هيف ام جرخيف ريخألا خافنملا اذه ىلع

 ىذلا لوألا جخافنملا نوكي امنيب « ءاوهلا

 . اذكهو ءاوهلاب التما دق طغضلا هنع فخ

 ) ١ مقر ةروص (

 ةقيرطلا هذهب جننت ىتلا تاودألا تناكو

 نم بيدهتو لقص ىلا لاحلا ةعيبطب جاتحت

 نأو « ةبولطملا شوقنلا اهيلغ شقنت نأ لبق

 ناك رهصلا وأ قرطلا نأ دكؤملا نم نك

 ةدايز ىلع لمعيو +« ساحنلا ةواقن نم ديزي
 نيكاكسلاو ةحلسألا ىف ةصاخو « هتئالص

 اهلصن فاهرا ىف مدختسي قرطلا ناك ىتلا

 فحاتملا ظفتحتو . اناعمللو ةبالص اهباسكاو

 نيكاكس نم نويرصملا عنص امم ريثك
 بشخلا نم اهضباقم تعنص ؛ ةحلسأو

 ىطغت دق

 « ساحنلا نم وأ بهذلا

 اذاو « ةيانعلا نم ريثكب 1 شقنت مث

 زنورلا جنت ريدصقلاب ساحنلا طلخ ام

 ةلودلا رصع نم ا همدختسا اذكهو

 ز مث 4 ةطسوتملا

 تحضتا امدنع « ةثيدحلا ةلودلا رصع نم

 ةلوهسو « ساحتلا نع هتبالص ىرصملل

 ديزي ةسخأ مث نم ؛ بلاوق ىف بصلل هتيلباق
 صلاخلا ساحنلا لحم هلالحاو هلامعتسا

 ىتلا داوملا نم م اهورغ وأ جللاو

 نم ةرشقب اهرودب

 عسوأ قاطن ىلع همادختسا داز

 ليثامتلا ىف افولأم زنوربلا لامعتسا ناكو

 م ةريغصلا ليثامتلا هذه عنصتو . ةريغصلا

 عمش نم لمعي ىرصللا عناصلا ناك « زنوربلا
 هيلع 0 نأ دوب امل ةقباطم ةروص لسعلا

 نم لاثمتاا ىطغي مث ليثامتلا

 . ىرخأ ةدامو نيطلا نم طيلخ وأ نيطلا

 | بلاقلا نم عمستلا لاثمت عضوبو

 نم هب طيحت لمرلا نم ةيمك طسو ىف هب
 باذ ام اذاف « هالعأ ادع ام تاهجلا عيمج

 نم برستو رياطت وأ ةرارحلا ريثأتب عمشلا

 ًالميف زنوربلا بصب « ىنتيطلا بلاقلا لخاد

 كلذ دعبو « بولطملا لكشلا ذخأيو ايانثلا

 لاثمتلا جرختسيو ىنيطلا بلاقلا رسكي

 نم حجري أمم مغرلا ىلعف ديدحلا نع امأ
 شعب لمعو « هتاماخ ىلع نييرصملا روثع

 مهنأ الا ؛ تارسألا لبق أم رصع ىف هنم زرخلا

 ةقرط وأ ديدحلا ةقيقح ةفرعمل اواصوت مل

 ةقبط م ع
 2 هيب

 لظو . ةليوط دامال همادختتسا وأ هصالختسا

 نيح « ةرثع ةنماثلا ةرسألا ىتح اذكه لاحلا

 ىرغصلا ايسآ نم

 ف هلامعتسا لظ نيح ىف « اها ةرواجملا ةقطنملاو

 دعب رشتنا هلامعتسا نأ

 رخآتاا رصعلا ىف كلذ

 لع اننلدلا ىف جيسطا فل

 هداريتساو هلامعتسا ادد

 ريغ . ادودحم رصم

 راوجب رثع ثيح ه
 قرسح تافاخم ى

 رصعلا ىق مدخت سا دقو

 ناك ىتلا ضارغألا قم ريثك ف ىواصلا

 . ديدحلا ماكر

 دقتعي و 7 اهب المعتل وربلاو ,ساحنأا

 ءادتهاألا رخأت 2 بيلا نأ » ساكول 2

 نأ وه « همادختساو ديدحلا تدعم ىلا

 نكمي ىأ « دراب وهو هقرط نكمي ساحنل
 دل عمي سس



 ديدحلا امأ 6 دربيل كرتي نأ دعب هعينصت

 دعب هنأ ذا ؛ ةيصاخلا هذهب عتمتم الف

 رصنع ىوحي_ ىذلا طولخملا نم هصالختسا

 « درب نا هليكشت ىف قرطلا ديفي ال ديدحلا
 عاطتسا ىتح ميدقلا ناسنالا هلمهأ كلذبو

 هنكمأ نخاس وهو هقرط اذا هنأ فشتكي نأ

 ىلع لصحي كلذبو « هتيغر قفو هلكشي نأ

 « زنوربلاو_ساحنللا نم ريثكب بلصأ ندعم

 « ليوط نمز ىلا كبش ريغب جاتحا اذه نأ ريغ

 ايازم ىلع فرعتي نأ هدعب ناسنالا عاطتسا
 لمع ىف ديدحلا لمعتسا دقو

 بلطتت ىتلا ةفلتخملا تاودألاو ةحلسألا

 خنع توت » ةربقم ىف رثع دقو . ةبالصلا

 ١١و ديدحلا نم رجنخ ىلع « نومآ

 ضعب ىريو . ةميمتو ةداسوو ةريغص انيكس
 افاشتكا نكي مل ىذلا ديدحلا نأ ءاملعلا

 . ندعملا اذه

 دق « جراخلا نم ادروتسم ناكو « ايرصم

 نيصصختم لامع ىلا هتعانص تجاتحا

 ميلعتل « جراخلا نم نوبلحب ( نيدادج )

 ناك ناو « همادختسا ةقيرط نييرصملا عانصلا

 . ليلدلا هزوعب اضرف اذه

 ةعطقنم ةعارب نويرصملا عانصلا رمظأو

 كلذ ىف اوغلبو « بهذلا لامعتسا ىف ريظنلا

 هيوحت ام ىلا ةدحاو ةرظنو . اديعب اوأش

 ةرهاقلاب ىرصملا فحتملاو « ةماعب فحاتملا

 ىتلا « ةقيقدلا ةعيدبلا زونكلا نم ةصاخب
 ىلع لدت نييرصملا عانصلا لمانأ اهتغاص

 « ةقئاق ةعاربو « ىنف قوذ نم مهل رفوت ام

 ةيصان كلم دق ىرصملا خئاصلا نأ ىلعو

 .. . هنامز ىف بهذلا ةغايص

 نالماغ .ةعاربلا هذه .نلع دعاس دقو
 مث ةيرصملا ىقارألا ىف بهذلا ةوجو : اه

 نأك كلذبو . هماذختساو هضالختسا ةلوهس

 ئرصملا اهفرع.ىتلا ىلوألا نداعملا نم سغهذلا

 رباقم ف لعفلاب رثع دقو « هتراضح رجف ىف

 ىلسحعلا ضعب ىلع تارمألا لبق ام رصع

 «ةيرصملا ىضارألا ىف بهذلا رثكيو . ةيبهذلا

 + ريالا حبلا قيوم لغلا ىتاونو انين
 قيرط الامش اهدحب ىتلا ةقطنملا ف ةصاخو

 « نادوسلا دودح ابونج اهدحتو ريصقلا رائف

 ةداعو . ةيدقلا شوك قطانم اهصخأو

 رجح نم قورع ىف اما « بهذلا دجوي ام
 ىتلا ىمحلاو لامرلاب اطاتخم وأ زتراوكلا

 لعفب تعمجتو « روخصلا نم هايملا اهتتحت

 ةلاحلا هذه ىفو « اهتيعب قطانم ىف رابتلا

 «بهذلا ىلع نولصحب نويرصملا ناك ةريخألا

 رايتب اهريغو ىعحلاو لامرلا هذه لسغب

 اكرات ةفيفخلا داوملا لمح ىلع لمعب ءاملا نم

 ذتئنيحو « بهذلا اهنيب نمو ةليقثلا داوملا

 . همادختسا نكس ىتح رهصبو بهذلا عمجم

 روخص نم بهذلا جارختسا نع امأ

 عطق ىلا هيف دمعي ىرصملا ناكف « زتراوكلا

 اهب ةطيحملا رخصلا ةعطق عم بهذلا قورع

 اهنم ةددعتم لئاسوب كلذو « لبحلا نم

 رخاصلا عطق جرخي نأ دعبو « الثم رانلا

 اهريسكت ىلغ لمعي مجانملا نم هده ةمخضلا

 ىف عطقلا هذه نحصت مث « ةريغص عطق ىلا

 ىلع عضوي معان قوحسم ىلا لوحتتل ةياهنلا

 ثيحب ءاملا نم راين هقوف ررميو « لام حطس
 ذتنيحو « .هنم بهذلا تارذ لصف نكمي

 لس ع قر سس



 ةعيبطب طلتخي بهذلا ناكو . رهصتو عمجت ٠
 ةضفلا لثم ىرخألا نداعملا ضعبب لاحلا
 لصف ىلا ىرصملا دمع ام اردانو ؛ اهريُغو
 تاليلحتلا تلد لب ؛ بهذلا نع نداغملا هذه
 ناك ىتح « هب ةطلتخم رصانعلا هذه ءاقب ىلع

 لوصحلا ىلا ىرصملا هجتاو « ىسرافلا رصعلا
 رصاسسعلا ةيقب نع هلصف أيقن بهذلا ىلع

 . ىرخألا
 ىذلا عقاولاف + بهذلا ةغايص نع امأ

 اهب زاتما ىتلا ةراهملا نأ كشلا هلخدب ال
 : لوقلا ىلا انعفدت امنا ؛ نويرصملا غايصلا

 داكي ال نآآلا هلامعتساو بهذلا ةغايص نف نأب
 ريغ ىف ةميدقلا ةيرصملا ةغايصلا نع زيمت

 لالسخ ىف روطتلا اهبلطت ةفيفط ليسصافت
 عاصي بهذلا ناك دقف « ةليوطلا روصعلا

 ناك امك « بلاوقلا ةقيرطب وأ قرطلاب اما
 هنولوحي عانصلا ناكو . شقنيو اضيأ رقحي
 تثاثألا ةيسكتل كلذو « ةعيفر حئافص ىلا
 نم اهريسغو ىصعلاو دئاوملاو تبباوتلاو
 كالسأ ىلا هئوعطق اوناك امك < تاودألا

 هب نومعطي وأ ؛ لكشلاو كمسلا ةفلتخم
 ليوحت ىف اوعرب دقو . ىرخألا نداعملا
 ضرغلا اذهل ةقرلا ةيهانتم حئافص ىلا بهذلا
 نم :/90 نيب ام انايحأ اهكمس حوارتي دق
 نا لب ؛ رشميلملا فصن ىلاوح ىلا رتميلملا

 هذه ضعب كمس نأ ركذيل « ساكول » .
 .رتميلملا نم ١.// ىلا انايحأ لصي دق حئافصلا
 ىلع حئافصلا هذه عضو ةقيرط تناكو

 . تبت نأ : ىه اموسمع بشخلا وأ ثاثألا

 0 بف لقا امأ « بهذلا نم ريماسم ةطساوب ةرشابم

 ريماسملا هذه لمحتت ال ةقيّقر حمئافصلا تناك

 « ةقصال ةدامب ىطغي ناك بشخلا حطس ناف

 عاطتسا دقو « قيقرلا بهذلا اهيلع تشب

 ضايب » هوجو اوتبثي نأ نويئاميكلا

 . ةقصاللا داوملا هذه نيب 6« ضيبلا

 لدت ال نييرصملا غايصلا ةعارب نأ ىلع .

 نا لب « بسحف ةقيقرلا حئافصلا هذه اهيلع

 ةشوقنملا لاكشألاو ماكحألا ةفلتخملا ىلحلا

 دهشتو « احضاو اديكأت اهدك غل اعيدب اعقن



 نم © سرح بتح » ةربقم ىف هيلع رثع امو

 ءامسأ هيلع شوقنملا بهذلاب معطملا ثاثألا
 نم نوهاللاو روشهد ىو « اهباقلآو ةكلملا
 ةورذلا غلبت ناحيت نم ةرشع ةيناثلا ةرسألا

 ليمحلا قوذلاو نملاو لامجلاو ةقدلا ىف

 ) مقر ةروص). هتاذ دح ىف دهاش ريخل

 كلملا « نومآ خلع » توت ةربقم امأ

 اهنم تجرختسا ىنتلا بهذلا سن ام و ىرصملا

 ةمخضلا ريصاقملا هذهف ؛ نايبلا نع ةينغ ىهف

 نم ىولعلا رودلا ةقورأ دحأ المن داكت ىتلا

 بهذلاب اهلك تيطغ ىتلاو ؛ ىرصملا فحتملا

 كلملا اذه ثاثآ ةشو « اهعيمج تشقتو

 اريخأو « هلشامتو هتاودأو ةيرحلا هتالحعو

 بهذلا نم عونصملا هتوبات وأ ةمعطمللا هتيباوت

 ىرصملا ئاصلا ةمظع ىلع دهشتل ؛ صلاخلا
 رس عناص اهيف هسفاني ال ةيظع ميدقلا

 . دك

 دنع غئاصلا ةلزنم تناك اذهل هلعلو

 نداعملا عناص ةلزنم قوفت ءامدقلا نييرصملا

 نم عانصلا ءالؤؤه انل هيوزي امو . ىرخألا
 نع مهمدقتو مهتلزنم نع ةقلتخملا روصعلا

 قمت مهتافاكمو مهنع كلملا ءاضرو ؛ ميهريث

 فرشملا » ىرث ذا ؛ مهباقلأ نم هارن ام عم

 ىلع فرشملا » وأ « بهذلا رهص ىلع

 ةناكس نوعتمتي نيفظوملاب هبسشأ « غايصلا

 « ةلودلا ىفظوم نم مهريغ بناج ىلا ةيمعأو

 ةلودلا رصع ىف ىلحتت ام رثكأ كلذ ىلحتيو

 ىلع نيفرشملا » دحأ انثدحب ذا ةثيدحلا

 ىف رارسألا » فرعي ناك هنأ :6 كلملا غايص

 لوقي امك -- اذه نم مهفيو « بهذلا تويب
 ةعانص اهنم ناك رارسألا هذه نأ - نامرا

 . رارسألا نم ارس تناك ىتلا ةهلألا ليثامت

 رظانم رياقملا ضعب ىف انل ىرصملا لحسو

 «ىت» ةربقم ىفف « هتغايصو بهذلا لامعتسا

 ةريقم ىو ةميدقلا ةلودلا رصع نم ةراقس ىف

 ةفلتخملا تايلمعلا ىرن كلذك « اكوريرم »

 مث 4 هليحسستو هرصحو بهذلا لزو نم

 ثيح « مهلا سؤرو لامعلا ىلا هميلست

 طظحالبو . ةعونتم ىلحو دئالق ىف هنوغوص

 « امارقأ اوناك عغايصلا ءال وه ضعب نأ انه

 غايصلا ةيقب نم مهريغ نع نوفلتخي اذه فو
 تروسص نيح ىف . لمعلا ىف مهأ نيرواحملا

 ةرشع ةنماثلا ةرسألا نم عريمخر » ةريقم

 . احضاو اليصفت ةمهملا ةعانصلا هذه ليصافت

 (+ مقر ةروص )



 ىلغ ليغ يرصلا كانتا راك ماتم

 كلذيو ؛ هتوخا وأ ريغصلا هنبأل هتريخ نيقلت

 اهدارفأ اهثراوت ةنهملا هذهب تالئاع تظفتحا

 ةعيبطب مهنأش اذصمه ناكو . ليج دعب البيج

 . رشا هفردلاو ةناعاتسلا هع ف كاعلا

 نيعي نأ نم ريزولا عنمي نكي مل اذه نأ ريغ
 ءاسؤر » عم :مهكر شيو عايصلا ضعب

 ف 6 غايصلا ىلع نيفرشملا » وأ «' غايصلا

 لثم « ةلودلا اهبلطتخ ىتلا ةفلتخملا لامعألا
 3 مهدباعمو كولملا رباقأ مزاد ام دادعأ

 ليثامت نم نيرخآلا ةمهلآلا دباعم وأ
 ع
 ةسدقم براوق وأ تيباون وأ « سيواون وأ |

 « ةينيدلا وأ ةيزنجلا ىحاونلا هبلطنت ام ةيقبو
 نأ ىلع غايصلل كش ريغب اعفاد اذه ناكو

 اندجو كلذ ىلعو ؛ مهلمع ىف اوننمتي

 ميعطت لسشم ةثدحتسم ةديدج تاهاحتإ

 عضوب كلذو ؛ بهذلاب ةضفلاو ساحنلا
 اهقرطو بولطملا ندعملا ىلع ةيبهذ حاولا
 غايس اصلا ناكو . ةققصال ةدامب اهتيبشت وأ
 « بهذألا نم كالسأ عضو ىلا انايحأ نودمعب
 جاجزلا بوذي تئلم تاحاسم اهنيب لصم#

 ناوكب امم + ناولألا ةفاتخملا راجحألا وأ
 . قدحلاو ةعاربلا ىلع لدب اعيدب الكش

 نأ اذه لك عم ركذلا قحتس اممو

 اناولأ بهذلا ءاطعا ىف اوححن دق نييرصلا

 ىدامرلا وأ حتافلا رفصألا نم « ةنيابتم
 نول وأ ىنبلا وأ ةتوافتملا ءارمحلا ناولألا وأ

 ادمع ددحي ناك ناولألا هذه ضعبو « مدلا

 بهذلا عم ةيندعم رصانع دوجو نم حس

 ا نوللا ةيطعت هرهص ءانثأ

 ةيراجتلا يضارغألل غاصي بهذلا ناكو

 ىلاوح اهرطق غلبي تاقاح لكش ىلع

 اعين نزولا ىف فلتخت تناك اهنكلو ؛ مس ١

 نأ امازا ناك كلذلو ؛ اهكمس فالتخال

 نازيم ىف اهمالتسا دنع تاقلحلا هذه نزوت

 نازوألاو : هنم ةفك ىف تاقلحلا مضوت
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 ةفلتشم عاونأ كانه ناكو . ىرخألا ةفكلا
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 بهذ » لثم ضعب نع اهضعب زيمتي بهذلل
 بهذدلا» و « ةيونلا بهذ » و « طفق ءارحص

 بهذلا از و 4 ديحلا بهذلا » و 6 ضيبألا

 ا دصحلا بهذلا م2 يف 4 نينارم ديحلا

 . 6 تارم

 ١ ىرخألا ثنداعملا امأ عايصملا عرب ىتل 3 0 -.

 دقو : ةضفلا اهنمف : اهلامعتسا ىف نويرصملا

 حرت ىلا ةيضملا تاودألا

 :راضحلا نم ةفلتخم روصعل

 ضعب تدحو
09 

 ىلعو 3 3 رصم لا 3

 ق اهدوحو مدعو ةضفلا ةردن نأ نم مغرلا

 قى اوعرب دق غايصلا ناف : ةيرصملا ىضارألا

 نم طيلخ ةعانص ف كلذك اوعربو 2 اهتعاتص

 ذا بهذلا ةداع ىمست ةضملاو بهذلا

 ىلحلا ةعانص ىف هومدختساو

 نداعملا ميعطت لثم اهريغو ةرخافلا تاودألاو

 ش تياوتلاو ثاثألا ةيسسكت وأ

 انيسنت نأ بحي ال غايصلا ةراهم نأ ىلع
 نيدلا نوندعملا هلذب ىذلا <« رابجلا دوهجملا

 ءارحسلا نم نداعملا هذه جارختسا ىف اولمع

 جهو تحت ةيساق فورظ ىف ةرعولا قطانملاو

 ناريعلا نع اديعب دربلا حفل ىف وأ « سمشلا

 181 ععانمت

 هك



 ."جرخي وأ رطملا هب دوجي ام الا بذع ءام نود

 مجانملا 5" ثرشعا اذهلو 04 عيبانيلا نم

 صوصللاو ثومرحملا هيلا لسري اناكم

 اذكهو . ةيئانلا قطاملا هذه ىف اوفرتقا امع

 ركذت ىتلا ةيدربلا ىف نكامألا هذه ركذ ىرن

 ةرسألا رصع ىف رباقملا تاقرس تاقيقحت

 هتيبل اذا اهيف لمعلل مهدادعتسا نود نيذلا

 . مهمكارج تددح وأ مهبذك

 « ةلودلل نيعباتلا غانصلا راوج ىلاو

 رخآ قيرف ةثيدحلا ةلودلا رصع ىف كانه ناك

 هلالا دبعم كالمأ ىف نولمعي غايصلا نم

 ضعب 2 نوعشإ ءالؤم ناكو 5 ةداسعلا

 نهاكلا وأ دبعملا ةنيزخ ىلع فرشملا نايحألا

 - لاحلا ةميطب :نولمميو < نومآ هلالل ربكألا .
 ليثامتلا جاتتا .ىف دئاعملل ةعباتلا مهشرو ىف

 .ليثامتلا لمع ىف وأ « ماجحألا ةددعتملا

 « ىلاسهألل عابت ىتلا ةريغصلا ةيزمرلا

 ساللل ظفحت وأ هلالل رذنك مدقتل اما

 ليثامتلا هةذمه ةوق ىف نودقتعي نيذلا

 ءافش وأ راطخألا عنم ىف اهتدئافو « مئامتلا وأ

 . يضرملا

 ثثحلا فل نم هعبتي امو طينحتلا ناكو

 اهتاقبط نيب عضوت « ناتكلا نم فئافل ىف

 ةيحان ةضفلا وأ بهذلا نم ةددعتملا مئامتلا

 طظفتحتو « مهمامتها غايصلا اهيل هجوي

 مئامتلا هذه نم ريبك ددعب فخحاتملا

 نم اهباحصأ دنع ةلالدلا تاذ نيراعجلاو

 . ءامدقلا نييرصملا

 ةبشخلا ةعانصلاو ةراجنلا

 حلصت راجشأ ةميدقلا رصم ىف رفوتت مل
 تناك امئاو « ةيقارلا ةعانصلل اهباشخأ

 طنسلاو لثألاو زيمجلاك ةيرصملا راجشأل

 فاصفصلاو قبنلا مث « الثم مودلا ليخت وأ

 نشخ امأ اهبسثخف « عفنلا ةدودحم اهلك

 ىلعو . وتلم وأ عطقلا ريصق وأ فاج وأ

 ىلع لمعت نأ ةميدقلا رصمل دبال نأك اذه

 جراخلا نه ديحلا بشخلا عاونأ داريتسا

 كلملا دهع قو + سونبألاو ورسلاو زرألاك

 تدروتسا ةعبارلا ةرسألا لوأ ىف ورفتس

 ديحلا بشخلا نم ةنيفس ٠ ةلومح رصم

 لشم نأ ىلع ايسآ ىبرغ هب زاتمي ىذلا
 لاحلا ةعيبطب ناك دروتسملا بشخلا اذه

 ىلعو . هيلع لصحي نأ صخش لكل رسيتب ال
 نودحي ذوبرصملا نوراحنلا ناك دقف كلذ

 . ىداعلا بشخلل ادروم ةيلحملا راحشألا ىف

 مهسوؤفب نووهي مهلثمت روص انل تظفح دقو
 طنسلا وأ زيمجلاك راحشألا هذه ىلع

 بشخلا اذه لثم جاتحب ام ةداعو « ليخنلا وأ

 « رجشلا عوذج بيذهتل دهجلا نم ريثك ىلا
 نكمي ىتلا ةبسانملا عطقلا صالختساو

 . ةراحتلاو ةعانصلا ىف اهمادختسا

 ني تناسص



 ىلا "قاسفالا نقدت ةجاتتحلاك سبلو: 07
 . ىتش قرطي هضرغ ىلا لوصولل نياحتلا

 هذه نم جرختست تناك ىلا حاولألاف ِْ 1

 اذه عقدو ؛ ةيولم نكت مل ةيلحملا راجشأل
 نم فلؤيف لاتحي نأ ىلا ىرمصملا راجتلا
 لدعي وأ « ةليوط احاولأ ةريغصلا عطقلا هذه
 ةيصاخلا هذه مئالي لكشب هتراجف ةقيرط نم

 باشخألا رفو كلذبو « ىرصملا بشخلا ىف
 ةريبكلا باوبألاك ةمهملا ضارغألل ةيبنجألا

 ىراوس وأ « تارادالاو روصقلاو دباعملل

 ىف عضوت ىتلا ةسدقملا براوقلاو نفسلا

 هذه ريغ فو ةمهملا ىحاونلا ةيقبو « دباعملا
 . ىلحملا بشخلا لمعتسا

 ةفل_تخملا ىحاونلا نع ملكتت نأ لبقو
 نأ انل ىغن « ةيبشخلا تاعانصلاو ةراجنلل
 ميدقلا ىرصملا ناك ىتلا تاودألا ضرعتتسن
 . ةراجنلا ةفرح ىف اهلمعتس

 « راشنملا تناك بشخلا عطقل ةادأ لوأو

 تبثملا هضبقم نم راجنلا هيلع ضيق ىذلا

 رخآلا فرطلا لمعي امنيب « ةدحاو ةيحان نم

 ىلا دمعي راجنلا ناكو . بئخلا عطق ىف
 حاولأ ىلا اهرشن دارملا ةرحشلا عذج تيبشت

 ىتح امكحم اطبر اهطبريو « ضرألا ىف ةتبثم
 نكي مل هنأ امك . ةلوهس ىف لمعي نأ عيطتسي

 رثؤت اليكل ؛ هرشن نم ىهتني حول لك لصفي
 ضعب تظفح دقو . رشنلا ماظننا ىف اهتحجرأ

 اذه نولمعتسي لامعلا ضعب روص رظانملا
 ىلاوح ناك هلوط نأ ودبي ىذلا « راشنملا
 6« مس 58 ىلا ٠* نم هضرعو « اببرقت تم

 لتضف ناو < ساحنلا نم راشنملا اذه ناكو

 نم دعب اميف ةادألا هذه نوكت نأ ىرصملا

 « لاحلا ةعيبطت ساحنلا نع هتبالصل زنوربلا

 . نيضبقم ىذ راشنمل لاثم ىأ انل ظفحي ملو

 ةراحلا ىف ةمدختسملا ةيناثلا ةادألا امأ

 ناك ىذلا « ( مودقلا ) وأ ©« لحسملا » ىهف

 ةيواز ىف اعم هاعاض لياقتي سآف نم نوكتي
 ©« ضبيقنك ليوطلا علضلا لمعتسيو « ةداح

 . ةداحلا لاصنلا ريغصلا علضلا ىف طبرت امنيب

 « راجنلل مزاوللا رثكأ نم ةادألا هذه تناكو

 ىلع رظانملا نم حضني امك ةرثكب اهمدختسيو
 ناك ةددعتم نايحأ فو . رباقملا ناردج

 + طناف نأ نود ةادألا هذه ىف تش لصنلا

 تناك ىتلا « ةفاتخملا سوئفلا كانهو

 لاصنلا هيف تبثت ضبقم نم ةداع نوكنت

 باجب اذه « دلجلا نم رويسي ةحلسألاو
 ىف مدختست تناك ىتلا « ةفورعملا طلبلا

 ليمازألا امآ . ايلوأ اعيطقت بشخلا عيطقت

 ةفلتخم اهنم ةفئاط ىرصملا لمعتسا دقف

 هضارغأ مئالت ثيحب « عنصلاو ماجحألا

 لسع ىف اهب نيعتس ناك دقو « ةفلتخملا

 رظانملا روصتو « ةبولطملا ةريغصلا ليصافتلا

 ةقرطمب ليمازألا هذه ىلع قرطي وهو راجنلا
 هيدل ناك اذه باج ىلا . بشخلا نم

 هبشت ىتلا ىبشخلا ضبقملا تاذ « بيقاثملا

 ةقبرطلا نا لي « ةيداعلا بيقاثملا ريبك دح ىلا

 بقث ف ميدقلا ىرصملا راجنلا اهلمعتسا ىتلا
 « اذه انموي ىلا ةلمعتسم تلاز ام بشخلا

 طبري ارتو باقثملا بيضق لوح فلي نأ ىهو

 ع إل تح



 اذه عناصلا بذجي امدنعو « سوق ىف هيفرط

 طغضي مث « باقثملا رودي هعفدي وأ سوقلا
 ةروص ) . بشخلا ف صوغيل ديلاب هيلع

 ' (4 مق
 رشخلا لقصل ةادأ ىرصملا لمعتساو

 ق لمعتس ناكو « سلمأ احطس هبا ككاو

 ىف هدعاست سلمألا رححلا نم ةعطق كلذ

 ىر امك اعيمج - تاودألا هذ رهو

 انلعحب م اذهو 2 ةطاسبلا اهيلع بلغت تاودآ

 هذهب عاطتسا ىذلا ىرصملا راحنلا ردت

 ناقتا نم هغلي ام غلبي نأ ةطيسبلا تاودألا

 هض رغ

 ثاثألا عطقو ليئامتلا هنع انثدحت ٠ لامكو

 نم ددع ظحلا نسحل ظفح دقو . اهريغو

 ةرهاقلا فحتم ىف دجوت « تاودألا هذه

 . ايروأ فحاتم ضعبو

 اهيلع راس ىتلا لمعلا ةقيرط نع امأ

 دنع اهل ضرعتنس انناف « ىرصملا راحنلا

 . ةراجنلا نفل ةفلتخملا ىحاونلا نع مالكلا

 ليثامتلا لمعو نفسلا ءانب ىحاوتلا هده نمو

 ثاثألا مث « ددعتملا ىلزنملا ثاثألاو ةيبنخلا

 تايضتقم كلذكو « تيباوتلاك ىزنحلا

 نييارق دئاومو قيدانصو سواون نم دياعملا

 ع مقر ةروص

 نفسا ءاشب وف ىحاوتلا هذه لوأو

 دق ميدقلا ىرصملا نأ ىلع راثألا لدت

 تروطت دقو « نفسلا ةعانص نمز ذدنم فرع

 ناقيس نم ةطيسب براوق ةعانص نم هذه

 ىلا امكحم ادش اعم دشتو مزحت © ىدربلا

 ى بجع الو . بشخلا نم ةريبك نفس ءانب
 ىصمقأ نم ىرجي ىذلا لينلا رهن ناف كلذ

-_ 

 قيرط وه ناك « لامسشلا ىصقأ ىلا بونجلا
 ىتلا دالبلا ءازجأ فلتخم نيب تالصاوملا

 ةراجتلاف ؛ هيئطاش ىلع اهارقو اهندم رئاتنت

 ناسا يحد وش يف ندا نقع
 ىلع ناك رفسلاو « ىرخأل ةهج نم عئاضبلاو
 جاتحت تناك ةهلآلا نا لب « بكارملا روهلف

 ع خد



 « اهليثامت اهيلع عيضوت ةسدقم براوقل

 . ةينيدلا بكاوملا ىف لمعتستو

 لوأ كلم تأدب نفسلا ةعانص .نا

 رظنملا نم كلذ حضتت ؛ رصم ىف روصعلا
 ةنيدم ىف ةربقم ناردج ىلع مسر ىذلا

 ىلا عجرت ( وفدا نم لامشلا ىلا ) باعلا

0 

 رظنملا اذه انل روصيو تارسألا لبق ام رصع

 امتأ نظلا ىلع بلغي ةريبك نفس ضعب
 نمو . ( ه مقر ةروص ) بشخلا نم ةديشم

 رسم ىلع روطتت نفسلا ةعاص تذخأ مث

 ةلودلا رصع ىف ىرنل اننأ ىتح روصملا

 مءالتب امم هلاكشأ تعونت اهنم اددع ةييدقلا

 ه مقر ةروص

 دقلو « اهيف ةلمعتسملا ةفلتخملا ضارغألا عم

 تاقث ةمخض نفس اهل ناك رصم نأ انركذ

 ىلا ىقينيفلا لحاسلا نم باشخألا اهيلع

 لوأ ورفتس كلملا رصع ىف ءفنم ىف ةمصاعلا

 ؛«(م .ق ؟م٠٠) ةعبارلا ةرسألا كولم

 ىذلا ديدجلا فشكلاب هونن نأ انيلع بجيو

 بونجلا ىلا راثآلا ةحلصم لاجر هيلا قفو
 ةمخض ةنيفس ىلع اورثع ذا ؛ ربكألا مرهلا نم

 طسولا دنع اهضرعو ارتم ؛مر»٠ اهلوط

 ةعستم ةرمق اهحطس قوفو « راتمأ ةنس

 ىف ةنيفسلا هذه تعنص « نيترجح ىلا مسقنت

 بش نم « ورفنس نب رفوخ كلملا رصع
 لدقو « ىقينيفلا لحاسلا نم دروتسملا زرألا

 ةعانصلا هذه ىف بيجع قوفت ىلع اهتعانص
 دق ةميدقلا بوعشلا نم

 دقق اذه ريغ ( 5 مقر ةروص ) هيلا لصو

 قوف ةشوقنملا رظانملا ضعب انيلا تلصو

 « عروحاس » كلملل ىزانجلا دبعملا ناردج

 ةيرحب انفس لثمت ىهو « ةسماخلا ةرسألا نم

 : ايسآ نم ةدئاع ىرصملا لوطسألا نم

 ادحأ نأ دقتعن ال

 ل ماع 556 مع مس



 أانل ركذ دقف اذه ريغ . ( © مقر ةروص)

 ةرسألا رصع نم ©« ىن وأ ) رؤهشملا دئاقلا

 ىف هكرشأ ىذلا ريبكلا هلوطسأ نع ةسداسأا

 دادعأب هدوز دقو نيطسلف ىبونج هبورح

 نع اضيأ انثدح امك « دنحلا نم ةمخض

 ةدئام لقتل اصيصخ تينب ىتلا ةنيفسلا

 دقو « رجحلا سس ةعونصملا ةمخضلا نييارقلا

 ارتم ١6 اهضرعو ارتم ٠« ةنيفسلا لوط غلب
 . امون ل107 قف تش اهنأ ركذو

 ةبسنلاب ريغتي لينلا رهن عاق نأل' ارظنو
 ةراتو قمعلا ديدش هدجحن ةراتف « هقمع ىلا

 كلذل « ءىطاشلا راوحب ةصاخبو هليلق ئرخأ

 نود ةيلينلا هنفس ءانب ىلإ ىرصملا رطضا

 نيطلا ىف صوغلل ايشاحت رييك © سطاغ »

 رخؤم لعج هنأ امك « ةيلمرلا ءىطاوشلا وأ

 لامعتسالو نزاوتلا ظفحل اعفترم ةنيفسلا

 ىتلا لابحلا طبر ىف عفترملا رخؤملا اذه
 لامعتسا مدع ةلاح ىف ةنيفسلا اهب بحست
 . فادحملا وأ عارشلا

 ى نفسلا ىف همادختسا ناف عارشلا امأ

 هنأ ذا ؛ اريثك مدقتب مل ةميدقلا ةلودلا رصع

 31 مقر ةروص

 نم ريبك ددع ةنيفسلا ىف مدختسي ناك

 نم عنصُي بسحف دحاو عارش عم فيداجملا

 هيلع بلغي ثيحب ضيرع ريغ اليوط « ناتكلا
 تبي عارشلا اذه ناكو « ليطتسملا لكشلا

 8 بسشخلا نم ةضرعتسم ةعطق ق هالعأ نم



 تناك ىتلا ةيراسلاب اهفصتنم نم طرت
 نم نيقاس نم نايحألا بلغأ ف نوكنت
 زرألا بضخ نم نوكت دق ؛ بشثخلا

 دنع اعم نيتطوبرم -'ماشلا نم دروتسملا
 .ةنيفسلا ىف لفسأ نم نيتتبشمو ىلعألا فرطلا

 اهالعأ طيرت تناك ةيراسلا نزاوت ظفحلو

 رسخآآ لبحو « ةنيفسلا مدقمب نيتم لبح ىف
 لصت ىتلا لابحلا نم ددعو ةنيفسلا رخؤمب
 ءزجلا نيبو ةيراسلا نم ىلعألا ءزجلا نيب
 لابحلا هذه تناكو . ةئيفسلا نم ىفلخلا

 5 عارشلاو ةيراسلا ةخاتا ىلع دعاست

 ةيراسلا تيبثت ىلع دعاست امك وسزلا

 رييغتلو + خايرلا راتب اهعدقت نود: لوعتو
 ةطيسب ةقيرط ىرصملا عبتا عارشلا هاجتا

 ضرعتسملا قاسلا قرط طبري نأ : ىه

 هاجتالا دختي ىتح اهكرحي نيلبحب لصتملا
 رانملا انل روصت م اريثكو : بولطملا

 سلج دقو ةيلمعلا هذه صتخملا صخشلا

 ليحلا اذه فرطب اكسمم ىلعأ ىلا اعلطتم

 .(ه مقر ةروص )

 4 مقر ةروص

 3 اضيأ بشخلا نم تناكف فيداجملا أ

 اهلمعتتس « ثنآلا ةلمعتسملا فيداحملا هيشتو

 رخؤم وحن مهوجوو نوسلحي نيذلا ةراحبلا

 بناج ىلا طبرت فيداجملا تناكو . ةنيفسلا
 . ىف ةصاخ نويع اهل ًايهت وأ لبحب ةنيفسلا

 ةفئاط نم ةنيفسلا لمحت ام ةداعو « باحلا

 اددع فيداجملا نولمعتس نيذلا ةراحبلا

 دق ثيحب « اهتعسو اهمجح عم بسانتت

 . نيرثع نم رثكأ انايحأ نوغلبي

 هواي ههنا نع وعلا صاقتاو

 ل



 « ةرخؤملا دنع رثكأ وأ راحب اهلمعتسي ةريبك
 فيداحملاك فرطلا ةببدم ريم اهنأ اهزيميو

 ةنيفسلا ىفتكت نأ ىعيبطو . ىرخألا

 « فلخلا ىف دحاو فادحمب ةريغسملا

 اهترخؤم ىف فقي دقق ىربكلا نفسلا امأ
 هاجتالا وحن ةنيفلا ليوحتل رثكأ وأ ةنس
 مهلمع نودي ءالؤه ناك ام ةداعو « بواطملا

 . افوقو

 نأ قبس دقف اهسفت ةنيفسلا مسج نع امأ

 راجشألا بشخىأ « ىرصملابثخلانأ انركذ

 ةريبكلا لاوطألا هل رفوتت نكي مل « ةيلحملا

 هجتا ىرصملا نكلو « نفسلا ءانبل حلصت ىتلا
 « صقنلا اذه ىدافتل ةنيعم ةقيرط ىلا
 ةنيفسلل اصفق ىنبي هرمأ ةيادب ىف نكي ملف

 نأب كلذ نع ضيعتسي ناك لب ( اهاكيه )

 اهضعب ةيكرم هذه ةريغصلا بشخلا عطق عضي
 بلاوق فوفصك فوفص ىف « ضعب قوف
 « مسجلا نم ىهتني ىتح اعم اهطبريو « نبللا
 قوف بكري حولب ةنيفسلا ىتفاح طبري مث
 نأ ىعيبطلا نم ناك هنأ ىلع . ضراوعلا

 تناكو « ةسوقملا حاولألا ضعب ةنيفسلل مزاب

 تبثي نأ ىه سيوقتلا اذه ىف ىرصملا ةقيرط
 امئاق اهئانب دعب ةنيفسلا عاق طسو ف

 لبح امهنيب رمي « هالعأ ىف نيتكوش اذ ايبسشخ

 ضعب لواحي مث « ةنيفسلا فرطب لصتم
 ىصعلا لاخداب لبحلا اذه اولتفي نأ لامعلا

 سوقتتف هافرط برتق كلذبو « اهتراداو هيف

 ةروص ) ةنيفسلا ىف ةبولطملا حاولألا
 .(5 مقر

 4 مقر ةروص

 ى نةسلا ةعانص تروطن نمزلا رورمبو
 وه تارييغتلا هذه مهأ ناكو . ةميدقلا رصم

 ةطساوب رادت ةيقيقح ( ةفد ) ناكس مادختسا

 نع الدي كلذو « بسشخلا نم ضبقم
 . ةرخؤملا ىف ةراحبلا اهكرحي ىتلا فيداجملا

 تدازو « ىرخألا ىه ةيراسلا عافترا :لتقو

 ىنغتسا كلذبو « اهكمسو اهتابث دازو اهتناتم

 ىتلا « لابحلا نم ةرثكلا كلت نع ىرسملا
 تدادزاو ةنيفسلا ىف ىراسلا طبرت تناك

 اررحتم حبصأ ىذلا ؛ عارشلا ةحاسم هيدل
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 ةقلح ىف طبري امئاو « ىراسلا.ىق تشب ال

 ىلسعأ ىلا. لابحلا ةطساوب اهعفر نكمي:

 ةرادا مظن تروطت ىأ « اهلازنا وأ ىراسلا

 تحبصأو « طيسبتلا ىلا تلامو نفسلا
 ىتلا ةربخلل اعبت كلذو « لبق ىذ نم لهسأ

 هبوكرو هلامعتسا لوط نم ىرصملا اهبستكا

 نفسلا نم عونلا اذه باج ىلاو
 نم ةثيدحلا ةلودلا ىف نفسلا ةعانص تروطت

 اهرصع مالت نأ ىلع تلمعو « ىرخأ حاون

 رصع ىف رصم ىلع تقفدت ىتلا تاورثلاو
 لمع ىف نفسلا وءانب نتفاف « ةيروطاربمالا

 ةشكرزم تارمق تاذ « اهنم ةفلتخم عاونأ

 براوقلا لاكشأ ىف اضيأ اوعون امك « مالعأو

 لكش ىلع اهترخؤم اولعجو « نفسلاو
 نفسلا هذه ءالط ىلع اورجو ؛ ىدربلا روهز

 . ةقارب ناولأب

 هتيمهأ هل رخآ عون نع نآلا ملكتتو

 نم انركذ دقلو . لقنلا نفس وهو نفسلا ىف

 تينارحلاك ةدلصلا راححألا لتك نأ لبق

 بلطتن ناك هريسغو تلزابلاو تيرويدلاو
 نطاوم ىلا رجاحملا نم اهلقنل انفس رارمتساب

 كلذ ناكو . دياعملاو رياقملاو تامارهألا ءانب

 رياستل لقتلا نفس ةعانص روطنت نأل اعفاد

 درطملا دايدزالاو راجحألل ةمئادلا ةجاحلا

 ىلع اما رجاحملا تناك دقلو . اهماححأ ىف

 ةمصاعلا نع ةديعب وأ « الثم ىقرشلا ربلا

 ةليهولا ةليسولا وه: لجلا قاك كلذلا امبو
 نأ انئرع اذاو . نفسلاب راححألا هذه لقنل

 نيب هلقث حوارت ناك لتكلا هذه ضعب

 ةعطق نم نأك ءاوس « نط فلآو نط ٠٠
 ا

 ةعساولا ةردقملاب انقيأل « عطق ةدع وأ ةدحاو -

 ناك ىتلا « نفسلا هذه عانص اهب زيمت ىتلا

 رصقألا ىلا ناوسأ نم راجحألا لقنت نأ اهيلع
 . الثم ىرحبلا هجولا ىلا وأ

 اهتركذ امك نفسلا لاوطأ تفلتخا دقو

 رصع ىف ارتم هال نم « ةميدقلا صوصتنلا

 سمتحت رصع ف ارتم 55 ىلا ةميدقلا ةلودلا

 رهضشأ امأ . ةريثع ةنماثلا ةرسألا ىف لوألا

 نفسلا هذه ىدحا نع انل تظفح ىتلا رظانملا

 ريدلا دبعمي دوجوملا رظنملا وهف ةريبكلا
 ةكلملا هتماقأ ىذلا كلذ « ىرحللا

 « ةرشع ةنماثلا ةرسألا رصع ىف توسبشتح

 نم نيتلسم لمحت ةريبك ةنيفس لثمي وهو
 ىلعو . ( ٠١ مقر ةروص ) . تينارجلا رجح

 0 مقر ةروص

 ةةا



 اهناف ةئيفسلا هذه يجح ربك نم مغرلا

 ىأ « ةيرصملا نفسلل داتعملا لكلا تمرتلا

 ةقاب لكش ىلع ىهتنت ىتلا ةيلاعلا ةرخؤملاب
 لشم نأ لمتحملا نمو . ىدربلا روهز نم
 « نيتم فولط نع ةرابع تناك نفسلا هذه

 « ةليقثلا ةريبكلا ماححألا لمحتب نأ نكمي

 ةنيفسلا لكش هوطعب نأ نوءانملا ىعازر دقو

 نم احضاو ودبيو . اهترخؤم وأ اهتمدقم ىف

 ةثالش ةزهحم تناك اهنأ ةنيفسلا هذه ةروص

 عشمتل ؛ ةيبشخلا ضراوعلا نم فوفص

 لئاملا لقثلا طغض تحت اهيبناج جاعبنا

 ةرضخؤملا ىف كانه ناك هنأو « هلمحت ىذلا

 نايدؤي ؛ ناريبك نافادجم بناج لك ىلع
 هذه نكت ملو ( ةفدلا ) ناكسلا ةفيظو
 تناك لب « اهرييستل فيداحمب ةدوزم ةنيفسلا

 ددعلا اذه ناكو ةديدع فيداحمب براق

 « فوفص ةئالث ىلا امسقم براوقلا نم ريبكلا

 . ايراق نيثالث ىوحب فص لك

 دقف « توسيشتح ةكلملا رصع ىف ئرصملا

 ةركف نوكت انلعحي لكشب اهروص انل تظف
 كانهف .٠ هذيفنت ةسيك نعو ميمصتلا نع

 عارسشلاب هطابتراو ىراسلا ةياهن روصي ام

 ىرخأ ةنيفس ىف روصي ام مث « راحبالا ءانثأ

 اذه تيشت ةقرطو « لزنأ دقو عارشلل

 . ىراسلا

 رصع .ذئم تروطت « ةميدقلا رصم ىف نقسلا

 ةحاحلا هبلطتت ام قفو « تارسألا لبق ام

 ىنابملا بلاطم مث « ةراجتلاو لقنلا مظنو
 اذه لك « اهلقنو راجحألا عطق نم ةينيدلا

 ىتح « ةعانصلا هذه ىف لصتم مدقت ىلا ىدأ
 الوطسأ هسفنل نوكي نأ ىرصملا عاطتسا

 ءاحنأ امهب باج ايراجت الوطسأو ايبرح

 . راحب نم هرواج م

 ىلا نيبرصملا نيراحنلا دهجح فرصناو

 نأ فورعملاو . ءانبلا ىهو « ىرخأ ةيحان

 ىف رجحلا لمعتسي نأ لضف ميدقلا ىرصملا
 « دارفألاو كولملا رياقم وأ ةهلالا دباعم ءانب

 ناكو نبللا ىلا اهئانب ىف هجتا دقف لزانملا امأ

 . ةحانلا هذه ىف اريبك ارود بعلب بشخلا

 قولفب فقسي ىرصملا ناك رمألا ءىداب ىفف

 لغنبلا عوذج رطش, نأب كلذو « لخنلا

 نوكت ثيحب اهصريو « نيمسق ىلا لوطلاب
 ىذلا لكشلاك « لفسأل ةريدتسملا حوطسلا

 دبعم ةعومجم ىف تالافتحالا ةلاص ىف دلق

 . ةراقس ىف رسوز

 بشخلا نم ةدمعأ ىرصملا مدختسا دقو

 ضعب هذه نم انيدلو « فوقسلا لمحل
 دقو اهتم ىلعألا ءزجلا نيبت ىتلا رظانملا

 هتدمعأ ناحبت تلكش وأ « روهزلاب فرخز

 قو . ستوللاو ىدربلا روهز لكش ىلع

 اهنأك رهظت ةدمعألا هذه تناك ةددعتم نايحأ

 ىلع لدي لكشنو « ىدربلا ناقيس نم ةمزح
 اهنيولتو اهلقصو اهتئيهت ىف نيراجنلا ةعارب

 . اهتفرخزو
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 ابلاغ باوبألا تناك !ذه بئاج لا 2
 « ةدحاو ةفلضب اما « بشخلا نم عنصت ام

 ىف ناتفاعلا وا ةفاشلاةةبنتو نيكلتط نم وأ
 امهيف رودب © لفسأ نمو ىلنعأ نم نيبقع
 لمعتسيو . بابلا هب ىهتني ىذلا زوربلا
 تناكو « هلفقل زنوربلا وأ بشخلا نم جالزم

 نم ةقبطب وأ ةيهاز ناولأب نولت باوبألا
 بويعلا ءافخا ىلع دعاسشت ىتلا سبجلا

 5 ىلحملا بشخلا عاونأ ضعب قف ةدوجوملا

 تناك ةبالصو ةوق باوبألا هذه باسكالو

 نم ةيبشخ ضراوعب ةيمامألا حاولألا دنست

 نم ريماسم كلذ ىف لمعتستو « فلخلا

 امهتيبثتل  ندعملا نم اردانو - بسثخلا

 بشخلا نم عنصت تناكف ذفاونلا امأ . اعم

 هذه لثمل لماك لاثم كانه سيلو ؛ اشبأ

 . لزانملا موسر انل هتظفح ام الا « ذفاونلا

 1١(. مقر ةروص)

 5 مقر ةروص

 ىربكلاةلاصلاف رححلا دفن لثم كانهو

 دفاونلا هيف ترهظ دقو « كنركلا دسم

 ةليوط تاحتف اهيف تعطق حاولأ نم ةئوكملا

 .(1؟ مقر ةروص ) ءوضلا لاخدال ةرواحتم

 ةيرصملا لزانملا ىرصملا عناصلا دمأو

 حطسألا ىلع ديشت ىتلا ةنيزملا كاشكألا لثم

 فرعلا ضعب نا لب « لزنملا ةقيدح ىف وأ

 د ا دع



 م

 ١؟ مقر ةروص

 ضارغألا ضعبل بشخلا نم اعيمج ىنبت تناك
 . ( 8١ مقر ةروص ) . ةنيعملا

 ىق بشخلا هبعل ىذلا رودلا باحبو

 ىلا جاتحي لزانملا ثيثأت ناك « ءانبلا لامعأ

 لزانملا اودمأ نيذلا نيراحنلا كدهج نم ريثك

 هذه مهأ لعلو « ةعئار ةينف عطقب ةيرصملا

 اهمئاوق عنصت تناك ىتلا ةرسألا ىهع عطقلا

 طسوألا ءزجلا امأ « بشخلا نم اهتاراطاو

 تناك ام ايلاغو . لايحلا نم رفضيف اهنم

 لجرأ لكش ىلع عنصت ةرسألا مئاوق
 نأ ركذن نأ فيرطلا نم لعلو .

 ملاعلا بوعش نم هريغ نع زيمتن ناك ىرصملا

 تاناويحلا



 ركذ ثيح كلذو « ةرسألا ىلع مونلا هليضفتي

 ايسآ نادلب ىف لحر نأ دعب هنأ ىحونس انل
 ىسنيس ةليوط ةرتف اهيف شاعو « ةبيرقلا
 ضرألا ىلع مونلا رصم ىلا لصي امدنع
 . ريرس ىلع هدسج حيريو

 ثاثأ منص ىف نوراجنلا عدبأ دقو

 ةدحاو ةرظنو « ةرسألا نم ءالبنلاو كولملا

 تو ةريقم رق اهيلع وتس وتلا نارك" ىلا
 ىنلا ةعاربلا نع انل فشكت « نومآ خنع

 اهئ وأ ءاوجألا عطق ىف ءالزته اهادبأ

 . اهتيوكتو

 اياشحلا عضوت تناك ةرسألا هذه ىلعو

 د شخل أ نم طيسبلا عولا نم دئاسملا

 عونلا ىلا « نيئعطاقتم نيتعطق نم نوكملا

 طسوألا ءزحلا مث ةدعاق نم نوكشا فرخرملا

 : ىلعألا ريدتسملا ءزحلا اريخأو

 هذه لاكشأ تددعت دقو

 اهعنص ىف نوراجنلا عدبأ دقف دعاقملا امآ

 كانهف « ةفلتخم ماححأو ةعونتم لاكشأ ىلع
 « ( رهظ ) ىفلخ ءزج وأ دناسم نودب دعاقم

 دجتت تناك ىتلا نيعارذلا تاذ دعاقملا كانهو

 ن'ولت وأ دلحلا وأ شامقلاب اهحطسأ ىسكتو

 نوما خنع توت كلملا ةعومجم نمو . شقنتو

 ىقلخلا ءزجلا شقن ىذلا شرعلا ىسرك ىرن
 ةفلتخملا ةميركلا راجحألاب معطو نولو « هنم
 باوجلا تلثم نيح ىف « ناولألاو عاونألا

 كلملا راسو نيمي نع دسأ لاكشأ ىلع

 كلملل ءىيهي نأ عناصلا سني ملو . سلاجلا

 ءادعألا روص هيلع لثمت 14 هيمدقل انطوم

 لثمت وأ ؛ هيمدقي مهأطيو كلملا مهمزه نيذلا
 بوعشلل زمرت ىنلا ةعستلا ساوقألا هيلع

 . اهيلع رصتني ىتلا ةيبنجألا

 اهلمعتس ىتلا ىرخألا دعاقم ا كانهو

 تاذ ةطيسبلا ىهو 4 مهل زانم ق سانلا ةماع

 اهل لعج ىتلا كلت باج ىل طيسسلا رهلظلا

 عانصلا اهلمعتسسو «( طقف لجرأ ثالث

 0 مدخلاو

 ضعب ىرن نومآ خنع توت ةعومجم فو
 اهلمعتسي ىتلا دعاقملا همسثت ىتلا دعافملا

 قطانملا ىف وأ رحبلا ءىطاش ىلع ةداع سانلا

 ناك اهنم اضعب نأ نظلا ىلع بلغيو « ةيواخلا

 . ىوطي

 تناك ىتلا كئارألا فالخب اذه لك

 كاشكألا ف معضوت وأ « لزانملا اهب دوزت
 . عنصلا ةطيسب ابلاغ تناك ناو قئادحلاو

 بيلاودلا نع ىرصملا ضاعتسا دقو

 ىلتسعأ نم حتتفت 3 مجحلا ةفلتخم قيدانصي

 ءايشألا ظفحت اهيفو ؛ ضيقم هل ءاطغب

 ثدحي امك كلذو « مزاوللا ةيقبو سالملاو

 قودنصلا نوكي ذا ؛ نآلا ىرصملا فيرلا ىف
 عستاو . تويبلا زامهج ىف امهم ابناج
 ةفرخزل عانصلا مامأ لاحلا ةعيبطب لاجملا

 « اهميعطت وأ اهنيولتو اهنييزتو قيدانصلا هذه

 تدجو ىتلا قيدانصلا وه اذهل لاثم ريخو
 لسشمو « نومآ خنع توق كلملا ةربقم ف

 لاتقلاو دوسألا ديص رظانم نانفلا اهيلع

 . عادباو ةقد ىلع لدي لكشب
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 لمعتست تناك ةيموكحلا نيواودلا ىفو

 « تافلملاو قئاثولا ظفحل ةهباثم قيدانص

 بئارضلا مئاوقو لمعلا ريس قلعتت ىتلا

 . ةيموكحلا تابتاكملا ةّمو

 اهنم اددع نوراحنلا ايه دقف دضانملا امأ

 ةريغصلا كانهف « ضارغألاو ماجحألا فلتخم

 «ضرألا حطس نع اريثك عفترت ال ىتلا مجحلا
 ضعب تلمعتساو . ةيلاعلا دضانملا كانهو

 « بارشلاو ماعطلا ىناوأ لمحل دضانملا ةذه

 تناك ىتلا ةريبكلا ةعحلا ىناوأ ةصاخو

 اهل ناك دضانملا هذه لثمو « ةرواحتم فصت

 ضعب ىف تناك ناو « ةعبرأ وأ ةثالث لجرأ

 نودب طسولا ىف مئاق ىلع دمتعت نايحألا
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 . ناكرألا ىف لجرأ

 دضانم كانه تناك مذه بناج ىلا

 « مهلمع ىف عانصلا اهلمعتس « مجحلا ةريغص

 راوحب انل ترهظ ىتلا ةلثمألا هذه نمو

 ىلحلاو دوقعلا نوئيهي اهيلعو  غايصلا
 دلحلا عئاصم قى ىرت ىتلا دضانملا وأ

 . اهريغو ىناوألا وأ

 دقو « دضانملا هذهل ةلثمألا ضعب انيدلو

 .زنوربلا وأ رجحلا نم ةريغص جذامن ىف تدلق

 قوتملا ةروص مامأ رباقملا موسر ىف رهظي امو

 دمتعي ىلعأ حول نم ةنوكم دضانم ىه امنا

 . ةدعاق ىف تبثم مئاق ىلع

 هيلا جاتحي ام نويرصملا عانصلا ًايهو
 ىتلا ىصعلاك « ةصاخ تاودآ نم دارفألا

 نومآ خنع توت ىمع ةعئنملا اهتلثمأ نم ىقبت
 .. اهريغو. لافطألا. بعلو ساوقألاو

 ىلا هبنشب ناكف ىزانجلا ثاثألا نع امأ
 يامل هناجبال ىرشلا يشرب ايكو
 تساوتلا هذه تناكو . تيباوتلا ءانثتساب

 لكلا ةئيه ىلع بششخلا نم الوأ عنصت

 تلخدأ نمزلا رورمبو « طيسبلا ليطتسملا
 اسوقم ءاطغلا حبصأف اهيلع تاليدعتلا ضعب

 ليصافتب ةفرخزم بناوجلاو « اينحنم وأ
 باوبألا وأ رصقلا ةهجاو مسا اهيلع قلطي

 ىهتتاو « ةعباتتملا تالخدلا تاذ ةيمهولا
 ىمدآلا لكشلا ىلا تيياوتلا ىف روطتلا اذه

 ىلع توباتلا نوكي هيفو « ديوبورثنأ »
 ةنوكملا حاولألا تناكو « ةيرشب ءايموم لكش
 نم ريماسمب اما ؛ اعم تيثت تساوتلا هذهل

 « قيشعتلا » تيبثتلا ةقيرلطب وأ بشخلا

 تازورب ةدع ءاطغلل نوكي نيح ىف طيسبلا
 ىف قالغالا دنع لخدت « لفسألا هراطا ىف

 دقو . هتيبثتل كلذو هسفت توباتلا ف بوه“

 صوصن ةدع ىلا تيباوتلا بلغأ تجاتحا

 اهحوطس ىلع بتكتو مسرت وأ شقنت
 ةسدقملا لاكشألا ضعب كلذكو « ةيجراخلا

 ةيامحلاو تاشلا ةمالع وأ « تاجوأ » ىنيعك

 ناك شقنلا وأ مسرلا لبق هنأ ىلع « اهريغو
 ءافخا ىلع دعاسي ءالط مادختسا انابحأ ىعارب

 . تيباوتلا حاولأ ىف تاققشتلاو بويعلا

 عضي ىرصملا ناك تيباوتلا بناج ىلاو

 ناك ام لثامت « قيدانصلا نم اددع رياقملا ىف

 قيدانصلاك كلذو « ةيمويلا ةايحلا ىف هلمعتس

 توت كلملا ةريقم ىف اميلع رثع ىتلا

 سيواونلا ىلا ةفاضالاب اذه « نومآ خنع

 ليفامتلا ظفحل ةدعملا ةيبشخلا قيدانصلا وأ

 تس جا دس



 . نيعارصمسب امتهجاو حتفنت تناك ىتلاو

 تناك ىتلا سيواونلا هذه لاثمأ داكتو

 ةهلآلا ليثامت عضول كولملا رباقم ىف عضوت
 دح ىلا هبشت « مهسفنأ كولملا ليثامت وأ

 ةيسشخلا ريصاقملا لكسشلا ثيح نم ريبشأ

 ىطغت تناك ىتلا بهذلا حئافصب ةوسكملا

 نم ةدحاولا نومآ خلع توت كلملا توبات

 . ئرخألا لخاد

 رصانعلا نم ىهو ةيبشخلا ليثامتلا امأ

 تاعانسصلا اهيلا تفرصنا ىتلا ةيسيئرلا

 ىرصملا نانلا نم تبظح دقف « ةيرتحلا

 نيب نم هريشعن نأ انه انل نكميو . ميدقلا

 « مامتهالا نم رفوأ بيصني عانصلا

 ةلوهسو سثخلا ةواخر نأش نم ناك دقو

 « ليثامتلا جارخا ىلع تاحنلا دعاست نأ هتحن

 ليثامتلا تحن ىف هل حانت نكت مل ةقرطب
 لصفي نأ عاطتسا اذه ىلعو . ةيرجحلا

 زود مسجلا ةبق نع ىدألاو عرذألا

 ىنغتسي نأ كلذكو « ةيرححلا ليثامتلا

 ناك ىذلا مئاقلا دنسملا وأ ةدعاقلا نع

 امك « يلا هلشثامت ىف لاثملا هكرت

 ىتلا ةيرحلا
 « ةيسقخلا هليثامت تحن ىف نانملا اهلغتسا

 نكت مل ةنيعم ليصامت زارباب هل تحمس ىتلاو

 حضتب امك « ةيرجحلا هليثامت ىف هل رسيتن

 . هريغو « دلبلا خيش » ليثامت نم
 ىف ىرصملا اهعنصي ىتلا ةيسثخلا باوبألا

 « ةيانعلا نم ريبك بيصنب ىظحت ةربسفمل
 امك نوكتو فرخزتو انايحأ شقنت تناك.ذا

 ىدم ىرخأ ةيحان نم ظحالت

 تناكو

 نم « عر ىسح » ةربقم باوبأ ىف لاحلا وه
 ةيقب بناج ىلاو . ةراقس ىف ةثلاثلا ةرسألا

 ىذلا ىف هه ضي ىرصملا ناك ىذلا ثاثألا

 « ىبشخلا ثاثألا نع ريثك ىف قرتفي داكي ال

 نأ قبس ىذلاو « هلزنم ىف هلمعتسي ىذلا

 تاعونصملا نم رخآ عون كانهف « هنع انملكت

 جذاسن لثم بشخلا نم انايحأ تعنص ىتلا

 صرحت ناك ىرصملا نأ فورعملاو . نيبارقلا

 نيبارقلا هتافو دعب هتريقم ىف مدقت نأ ىلع

 هذه يدق نيل انيس داو
 ضاعتساف

 ىف ةعونتملا

 رارمتساب احاتم نكي مل نيبارقلا

 هتريقم ىف عض وت جذامنب كلذ نع ىرصملا

 « ىرخألا ةمعطألاو رويطلاو محللا عطقا

 نولتو رجحلاو بشخلا نم عنصت تناك ىتلا

 . هلثمت امل ىعيبطلا لكسشلا ذخأتل

 فلتخب نك ملف شخلا دياعملا ثاثأ امأ

 سيواونلاو قيدانصلا كلانهف اريثك كلذ نع

 امم « اهريغو ةسدقملا براوقلاو ليثامتلاو

 . عادبالا لك هذيفتت ىف ىرصملا عئاصلا عدبأ

 تاعوتسصلملا نع ثيدحلا انعؤديو

 سوشأللا نم تاعونصملا ثحب ىلا ةيبشخلا

 ةيرصملا ةغللاب ىمسملا سونبألاو جاعلاو

 ةملك نم ةس

 ةعقاولا دالبلا نم رصمل درب ناكو سو

 دقو . ىرحلاو رجاتملا نمض بونحلا ىلا

 سونألا نم نيمثلا ثاثألا ةعانص تجار

 دضانملاو دعاقملا

 درق ىهو 6« ىنبه » ةميدقلا

 ضعب 4 ا

 «سيواونلاو تساوتلاو ليثامتلاو قيدانصلاو

 د ا يوادع



 نس تاودألا هذه لابشمأ لا تعبتا

 هلق علل جالا عم ميمطتلا ف 2

 . ةيسقخلا ثاثألا

 ليفلا نس نم ذخؤي ىذلا جاعلا امأ
 هتعانص تفرع دقف ؛ رحبلا سرف ماظع نم وأ

 . ةميدقلا رصم روصع لاوط ترمتساو

 جاعلا اهب زاتم نتلا ةنويللا نأ فورعملاو

 شقن نم ديري ام ذيفنت ىلع عئاصلا دعاست

 ىتلا « جاعلا نم ةقيقدلا ةريغصلا تاودألا

 اهرهظأ ىتلا ةقئافلا ةردقملاو ةعاربلاب زيمنت

 تاودألا هذه مطقو « هتفرخز ف عئاصلا

 قعالمو ةنزلا تاودأو طاشمألا لثم

 عئاصلا لمعتسا ىتلاو « اهريغو تيلاوتلا

 ريط سوؤر وأ روهز نم ةيفرخزلا تادحولا

 ةعومجم فو
 كلذكو « ةيجاعلا عطقلا نم نومآ خنع توت
 ىرصملا عناصلا ةردقمب دهشي ام ةيسونألا

 ديري ام ذيفنتو « داوملا هذه لامعتسا ىلع

 5 ةياردو ةعاربب أاهيف هذيفنت

 ىناشيقلا ةعانص ميدقلا ىرصملا فرع
 هعم تروطت دقو « تارسألا لبق ام رصع ذنم

 نم ةريبك ةجرد ىلا تلصوو نمزلا رورمب

 لدأ سيلو « تارسألا رصع لئاوأ ىف ىقرلا

 نم ةريغص تاحنول"لاسستسا' نم كلذ ىلع
 ىف باوبألاو ناردجلا ةيسكت ىف « ىناشيقلا

 ىلا ةعقاولا ةربقملا ىفو « ججردملا ةراقس مره

 هذه ترمتساو . رسوز كلملا رصع نم هبونج
 لمعتسا دقو . ىنامورلا رصعلا ىتح ةعانصلا
 متاوخلاو مئامتلا لمع ىف ىناشيقلا ىرصملا

 ليئامتلا مث ؛ زرخلاو دوقعلاو ىناوألاو
 ىتلا 0 ليثامتلاو تاناويحلل ةريغصلا

 ليثامتلا وأ ©« ىتباوشلا » مسا اهيلع قلطي

 1١4(. مقر ةروص ) . ةبيجملا

 اهيلع قلطي ىتلا ةداملا هذه نوكتتو

 هيلعو « ىلخادلا مسجلا نم يناشيقلا مسأ

 قرزألا نوللا ىلا برضت ةعمال ةقبط
 ىلخادلا مسجلاو. امهنم طيلخ وأ رضخألا وأ

  زتراوكلا رجح نم ةداع هيلع لصحي ناك
 ريصي ىتح نحصي - باص رجح وهو

 لامعتساو هنجع نكمي « امعات اقوحسم

 . ةيولطملا لاكشألا اهنم لكسشت ةدامك هتنيجع

 هذه ىف باوقلا ةقيرط عناصلا لمعتسا دقو
 ريبك ددع ىلع راثآلا ءاملع رثعو « ةيحانلا

 ىتلاو « راخفلا نم ةعونصملا بلاوقلا هذه نم

 رشع ةنماثلا ةرسألا رصعل عجرت
 ىف ىناشيقلا عئاصم تافلخم نم رثعو

 رثكأ ىلع نيرشعلاو ةرشع ةعساتلا نيترسألا

 كانه تلاز ام راخفلا نم بلاق فالآ ةرشع نم

 اهيف بصت تناك ىتلا ةنيجعلا نم ةيقب
 اهيئاوحب ةقلاع

 روشعلا ليلدب رطقلا نم ةددعتم تاهج ىف
 قطانملا مظعم ىف بلاوقلا هذه لشم ىلع

 ( اهدعب امو

 ةرشتنم ةعانصلا هذه تناكو 5

 لس جاي سس



 « فنمو ةنرامعلا لت لشم « ةمبيدقلا

 . رخآتملا رصعلا نم سيطارقونو

 ةعونصملا ءايشألا ليكشت ةقيرط نع امأ

 نم ةنوكملا ةنيجعلا تناكف ىناشيفلا نم
 اعم كسامتت ىكيلسلا لمرلاو زتراوكلا

 ةيحاجرلا ةداملا كلذكو © نورطنلا ةطساوب

 نمو . ةتيجعلاب طلخت ىتلا ةقوحسملا
 مجحلا ريغص وه ام اهيلع رثع ىتلا بلاوقلا

 « ةريغصلا ءايشألاو زرخلاو مئامتلا لمعل

 0 مقر ةروص

 ةدع نم عنصت تناكف ةريبكلا ءايشألا امأ

 فو . الثم ىتباوشلا ليئامت ضعبك بلاوق
 كسامتت نأ ىلا رظتني عناصلا ناك ةلاحلا هذه

 ليصامتلا كلذ دعب عضيو « فجتو ةنيحعلا

 . ايانثلا زاربا ىلع دعاسن ةببدم ةادأب ةقيقدلا

 « لمعتست ال بلاوقلا تناك ىناوألا ةلاح ىفو

 ىلع راخفلا ةيقب لكشي امك لكشت امئاو

 اهيلا فاضتو « راخفلا مناص ةلجع وأ بالود

 لشثم بصلا ةقيرطب عنصت ىتلا ءازجألا
 . الثم ضبقملا وأ روينصلا

 نوكتت ةعماللا ةيجاجزلا ةقبطلا تناكو'
 « ةيجاجزلا ةداملا قوحسمب ةنيجعلا طاخ نم

 « ةيحاجزلا ةداملا رهصتف رانلا ىف عضوت مث

 ةقبطلا هذمهب ىطغتتو ةنيجعلا كسامتتو

 فاضأ اميرو « ءاقرزلا وأ ءارضخلا ةعماللا

 ةلمعتسملا ىناشيقلا نم عطق ضعب عناصلا

 . قرزألا نوللا ضعبب اهسفن ةنيجعلا نولتتف
 ناولألا ضعب ةنيجعلا تبستكا امبرو

 ديساكأ ضعب راهصنا نع ةجئانلا ىرخألا

 . ساحنلا وأ ديدحلا

 منامملا اهب عضي ىتلا ةقيرطلا تناكو
 مسجلا عضي نأ : ىه ةعماللا ةيجاجزلا ةداملا

 هحطس ىطغتيف ةيجاجزلا ةداملا روهصم ىف
 قصتلت نارفألا ىف مسجلا مضوي امدنعو « اهب

 ليصافت لكب ةعماللا ةيجاجزلا ةداملا هذه

 حالصت ةقيرطلا هذه لثم تناكو . مسجلا

 دقف ةريبكلا ماسجألا امأ . ةريغصلا ماسجألل

 ةيحاجزلا ةداملا روهصم بصي عناصلا ناك

 دعبو « ةدحاو ةيسنب هيطغيف مسجلا ىلع

 مسا الالب حس
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 عناسصلا ناك امبرو . نرفلا ف عضوي كلذ
 ىلع ةيجاجزلا ةداملا قوحسم عضي نأ لضفي
 فحت ةيغمص ةدامب اطولخم مسجلا حطس

 رهصتت امثيب « نرفلا لخاد ةراربحلا ريثأت :

 ةروسص ) ميسجلا ىطغتو ةيجاجزلا ةداملا
 مقر 18( ٠

 ١1ه مقر ةروص

 تاعانصلا نم رصم ىف جاجزلا ةعانص دعت

 5 اريبك اجاور تقال ىتلا

 ةقبطب ىسكي ناك هنأ ىناشيقلا نع مالكا
 هذمل ىواميكلا بيكرتلاو . ةعمال ةيجاجز

 ىرصملا جاجزلا بيكرت سفن وه ةداملا

 ةفورعم جاجزلا ةعاننص تناكو . مدقلا

 دنع انيأر دقو

 رثع ثيح « هخيرات روصع لوأ ذنم ىرصملل

 « هلم ةعونصملا مئامتلاو زرخلا ضعب ىلع

 قرزألا نوللا تاذ ىناوألا ضعب امبرو

 اهروطت غلبت مل هتعانص نكلو « اضيأ

 ةنما كا ةرسألا ذنم الا اهناقتا الو فورعملا

 4 جاجزلا ةعانص تعستا ثيح « ةرشع

 . هتاحتنم تددعتو ترشنتاو

 جاجزلا اهنم عنصت ىتلا داوملا تناكو

 « زتراوكلا لمر وأ ىكيلسلا لمرلا ىه

 « مويسلاكلا تانوبرك رصنع ىلع ىوتحتو

 ضعب دامر وأ نورطنلا لمرلا ىلا فاضيو
 « ناولألا داوم مث « ةليلق نايحأ ىف تاتابنلا

 ةريبك ريغ ةقتوب ىف طيلخلا اذه عضويو
 «ةرارحلا لعفب داوملا هذه رهضنت ىتح مجحلا

 نول اذ اسناحتم امسح نوكتو اعم جمدنتو
 هذه جامدنا نم مئاصلا دكأتي امدنعو . دحاو

 دع اير حا



 الخلا نم اعطق عقرب نأب كلذو «اعم داؤملا

 مث ؛ اهصحفب اهنم دكأتب ىتح بيضق ةطاسوب

 « دربت ىتح اهكرتيو رانلا نم ةقتوبلا عفر
 ةيحطسلا ةقبطلا ليزيو ةقتوبلا رسكي ذئنيح
 ةرثكل كلذو « دربت نأ دعب جاجزلا ةنيجع نم

 ىلفسلا ةقبطلا كلذكو « اهب زاغلا تاعاقف

 ىتلا ةبيرغلا داوملاو بئاوشلا ىلع اهئاوتحال

 لصحي كلذبو « ةقتوبلا عاق ف ترزكرت

 مسغ ىقنلا جاجزلا نم ةلتك ىلع مناصلا

 اهئزحب لكشلا ةمظتنم وأ « مجحلا ةريبك

 نم اهنم هلكشي نأ ديري امل ةبسانم عطق ىلا

 : تا

 هذه ليوحت 2 كلذ دعب عناصلا ًادفو

 كلذو 04 ةعفر نابضق ىلا ةيحاحزأ| عطقلا

 لوصحتت ىدح اهيحسو عطقلا هذه نيخست

 دق ىتلا « ةقيقدلا ةيناوطسألا نابضقلا ىلا

 دوهحم ىلع لدب ةقدلا ىف ادح انايحأ غلبت

 0 تعنت كان 4 رعت أمم

 3 ىناوألا لسع ق اهلمعتس ىنلا ماخلا

 نيطلا نم لكشي نأ اذه ىف هتقيرط تناكو
 . ةهلمع دارملا لكشلا قياطي امسح لمرلاو

 فرط ةيلمرلا ةينيطلا ةلثمكلا هذه ف لخدبو

 ًادبيو . هديب هيلع ضبقي ساحنلا نم بيضق
 لعب ةنيللا جاجزلا نابضق عضو ىف عناصلا د ةنلل لأ نانفق هيمو قا تاغ
 هيطغي ىتح « ىنيطلا مسجلا لوح ةرارحلا

 جمدنتل ةرارحلا ىف ةيناث ةرم مسجلا عضبو

 ىطعي اآدحاو أانسح نوكتو 6 جاجزلا نابسغق

 ةلتكلا ىهو لمرلاو نيطلا نم ةيلخادلا ةلتكلا

 ةينآلا نطاب نم اهجارخاو اهتيتفت لهسي ىتلا
 5 اهعنص نم ءاهتنألا دعب

 تناكف + ةيجاحزلا ىناوألا ةفرخز امأ

 فلتخملا جاجزلا نم تابضق عضو قيرط نع

 لعقب نيلت ىجاجزلا مسجلا ىلع ناولألا

 ةفورعملا ىناوألا لعلو

 ىتلاو ؛ ةحومتم ناولأ ةدعب اهحطس نولملا

 اهنفو . ةقيرطلا هذه ىلع لدي ام نسحأ
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 ىه رصم ىف جاجزلا ةعانص اهب ترهتشا
 ةفلتخملا ةيجاجزلا نايضقلا عناصلا عضي
 ةيجراخلا ةيجاجزلا ةينآلا حطس ىلع ناولألا
 هذه نيلت امدنعو . بولطملا لككسشلاب
 ىلا نابضقلا هذه عناصلا كرحب نابضقلا
 « جومتملا لكلا ذخنتل لفسأ وأ ىلعأ
 ىف نابضقلا هذه جمدي نأ كلذ دعب لواحبو

 مامألا ىلا مسجلا كيرحتب ىجاجزلا مسجلا
 حيبصتف « ام حطس ىلع تارم ةدع فلخلاو
 ةروص ) . ىجاجزلا حطسلا سفن نم اهنأك

 1١(. مقر

 لوحي عناصلا ناك ىرخأ نايحأ فو
 نولملا جاجزلا نم ةطرشأ ىلا نابضقلا

 ديري ام اهب فرخزي ةريغص ءارجأ ىلا اهعطقي
 . ( 37 مقر ةروص ) . ىناوألا نم

 ناك جاجزلا ةعانص تروطت نأ دعبو
 ىناوألا لمع ىف ىرخأ ةقيرط مدختسي عناصلا

 نأب كلذو « جاجزلا نابضق لدب ةيجاجزلا
 جاجزلا روهصم ىف لمرلاو نيطلا ةلتك سمغي

 ىلا جاتحي اذهو « جاجزلا نم ةقبطب ىسكتف
 قتاوب فق روهصملا جاجزلا نم ةريبك ةيسك
 ةدعاقلا تناك نيتلاحلا اتلك ىف هنأ ىلع . ربكأ

 ىلا كلذ دعب فاضت ضبقملاو ةفاحلاو

 ىناوألا لمع ةقيرط رضم فرعت ملو . مسجلا
 . ىنامورلا رصعلا ىف الا خفتلاب ةيجاجزلا

 فل ىف صخلتت هتعانص تناكف زرخلا امأ
 6 ساحتلا نم كلس ىلع ةيحاجزلا نابضقلا

 . ابلص ريصيو جاجزلا دربي نأ دعب بحس

 ىه ةميدقلا رصم ق جاجرلا ناولأ مهأو

 قرزألاو رمحألاو ضيبألاو رضخألاو دوسألا
 تابكرم ىلا ناولألا هذه عجرتو « رفصألاو

 ةنيجعلا ىف لسخدت ىتلا نداسعملا ضعب
 دوسألاف « ةنيابتم اناولأ اهبسكتو « ةيجاجزلا
 زينجتملاو ساحنلا تابكرم ىلا مجري
 ا ا

 ١و مقر ةروص

 مش عمو ص



 تلابوكلا تابكرم ىلا قرزألاو  ديدحلا وأ
 رصنع دوجو اتعفديو .."ناحتلاو ديدحلا وأ ْ

 ضارتفا ىلا قرزألا جاجزلا ىف .تلابوكلا
 عانصب ةلص ىلع اوناك جاجزلا. عانص :نأ

 ةصاخو « ىرصملا رطقلا جراخ ىف جاجزلا
 كلذو « ةريشع ةنماثلا ةرسألا رصع نم ءاذتنا

 ثيح رصم ىف تلابوكلا رصنع رفوت مدعلا

 « ىرخأ نداعمب اطلتخم ةطيسب بسنب دجوي
 ىف رثكأو طسبأ لكشب دجوي هنأ نيح ىف
 عوستلا امأ . رصمل ةرواجملا قطانملا ضعب

 اويل تاتكت نا مسرعلاب

 ساحنلا ديسكأ ىلا رمحألاو ديدحلا وأ
 ريدصقلا ديسكأ ىلا ضيبألاو رمحألا

 . صاصرلا ديسكأ ىلا رفصألاو

 رصم ق جاجؤلا ةعانص تناك اذكهو

 نمزلاب روطتت تذخأ « ةيمهأ تاذ ةميدقلا

 « ناقتالا نم ةحرد ىلا ةياهنلاف تلصو ىتح

 ربكأ نم ةدحاو ةيردنكسالا ةنيدم تحبصأو

 0 ميدقلا ملاعلا 2 جاجزلا جاتنا زكارم

 ىلا اهتاعونصم نم اريبك اددع تردصو

 . ذدئتقو فورعملا ملاعلا ءاحنأ

 ىيدربلا ةعانص

 ىف ةرثكي ومن ىدربلا تابت ناك

 دقلو « ةميدقلا روصعلا ىف اتلدلا تاعقنتسم

 ىدحا ىلا لصوتو ؛ هنم ىرصملا دافتسا

 مظعأ نم ريتعت ىتلا ةمهملا تاعانصملا

 ىهو الأ ةيرشبلا ةراضحلل رصم هتدسأ ام

 ضارقنا نم مغرلا ىلعو . « قرولا ةعانص »

 ضعب نم الا ةيلاحلا رصم نم ىدربلا تابن
 نوكت نأ عيطتسن نكلو « ةليئضلا عاونألا'

 « نوبرصملا همدختسا ىذلا تابنلا نع ةركف

 قطانم ضعب ىف رشتنملا ىدربلا نم كلذو
 قاسلا لوط حوارتيو . نآلا ىتح نادوسلا

 قاسلا رطقو « راتمأ ةثالث ىلا نيرتم نم

 فالغ نم نوكم وهو « تارتميتتس 4:

 . وخر جيسن ةلخادب بلص ىجحراخ

 مطق ىف ىدربلا نمنع ةقيرط نصخلتتو 7:
 عيطقتو « ىجراخلا :قالعغلا عرنو 6 ناقيسلا

 ميس عجل ١ سس

 عضوتو . حئارش ىلا ىلخادلا وخرلا مسجلا

 فرحأ ىطغت ثيحب بنجل اينج حئارشلا هذه

 عضوت اذه قوفو « ضعبلا اهضعب عطقلا
 ىلع دماعتم هاجتا ىف حئارشلا نم ةيناث ةقبط

 ىطغت نأ دعبو « ةيلفسلا حئارشلا هاجتا

 ناتقبطلا طغضت ىلفسلا ةقبطلا ايلعلا ةقبطلا

 ىلع كلذو ؛« بشخلا نم قراطمب قدتو ؛ اعم

 تحت عضي عنأصلا ناك امبرو . وتسم حطس
 صتمتل شامقلا نم اعطق اهقوفو حئارشلا هذه

 نأ دعبو . حئارشلا نم ةدئازلا ةراصعلا

 كلذبو « فحتل كرتت اعم مثاربشلا جمدلت

 تناك الو . اهيلع ةباتكلل ةحلاص حبصت

 نم رثكأ لامعتسا رارمتساب ىعدتسم ةجاحلا

 قصلي لماعلا ناك كلذل , ةدحاو ةعطق

 دعب اهنم ليوط فلم لمعل اعم تاحفصلا

 هذه لوط غلبي دقو . ةدئازلا عطقلا بيذهت

 ةراضطلا م١ ع



 ةتكلا ناك ؛ ارتسم :ه وحن تامألملا

 لحارم ليجست ىف رارمتساب اهتولمعتس
 « ةفلتخملا ةلودلا تارادا ىف ىموكحلا لمعلا

 . ةصاخ ناوأ ىف « اهتباتك دعب نزختو

 ةعاتصلا هذهل ازكرم رصم تربتعاو

 اهحانتا نم اريبك اءزج ردصت تذخآو « ةمهملا

 ةظفتحم تلظو « ميدقلا ملاعلا نادلب ىلا

 . ةليوط ةدم قرولا ةعانص ىف ةناكملا هذهب

 اريثك رصم ى ىدربلا قرو لامعتسا نأ ىلع

 زامهجلا بلاطم دس ىلا هجتن ناك ام

 ةصاخو « ةينيدلا بتكلا مث « ىموكحلا

 نع ةرابع وهو « ىتوملا باتكب ىمسي ام

 ةيعدألا ضعب ىوسمحي ىدربلا نم فلم
 ىلع نوصرحي سانلا ناك « تاولصلاو

 « رخآلا ملاعلا ف مهعفنل ىتوم ا عم اهعضو

 « تاعانصلا جورأ نم ةعانصلا هذه تناكو

 هده تناك ثرح « خالل ردعلا ىف ةضاخو
 روسصو تاولملاب ًايهتو بتكت تافلملا

 ثيح ايلاخ اهبحاص مسا كرتيو « ةهلآلا

 فخاتملا مظعم رخزتو . اهئارش دعب بتكي
 « هذه ىدربلا قاروأ نم ةريبك ةعومجمب

 دوسألا نوللا اهتاتك ىف لمعتسا ىذلا

 ةيقفأ ةدمعأ ىف ةباتكلا تناكو « رمخألا وأ

 ىف بئاكلا اهسشب ةاشرف ةطاسوب ةيسأر وأ
 . ىدربلا ىلع ةباتكلا اهب طخبو « دادملا

 لمعتسا قرولا ةعانسص باج ىلاو

 « ىرخأ ضارغأ ىف ىدربلا ميدقلا ىرصملا

 عنصت تناك ىتلا ةريغصلا براوقلا اهلوأو

 اعم ةطويرملاو ةموزحملا ىدربلا ناقيس نم
 لامعتسا نأ ىلع « طيس براق لكش ىلع

 ةيقب للشم ىرخأ حاون هل تناك ىدربلا
 :ف تمدختسا ىتلا « فايلألا تاذ تاتابنلا

 .. شرفلاو رصحلاو لابحلاو لالسلا ةعاتص

 لالسلا ةعانص

 « لالسلا ةعانص ميدقلا ىرصملا فرع

 :داوملا تناكو « ثيدحلا ىرححلا رصعلا ذئم

 حلبلا ليخن فعس ىه كلذ ىف ةلمعتسملا

 وه امك لمعتسي ىذلا « مودلا ليخن وأ

 تلمعتساو . ةطيسب حيئارش ىلا عطقي وأ

 تابن لسثم ىرخألا تاتابنلا ضعب اضيأ
 فراخزلا ضعبي نيزت لالسلا تناكو . افلحلا

 ةنولملا فايلألا ضعب عضوب كلذو « ةنولملا

 « فايلألا ةيقب عم ةعونصملا بناوجلا لخاد

 ,لالسلا هذهل لاكشألاو ماجحألا تفلتخا دقو

 اهيف تلمعتسا ىتلا ضارغألا فالتخال اعبت

 .دحل هبششت ىهو ؛ احضاو اعونت تعونت امك

 ل تلو ةليعملا لذاملا وبك
 ,تون كلملا ةربقم ىف اهنم هيلع رثع ام ةصاخو

 ةعومجم ىرصملا فحتملا مضيو « نومآ خنع

 :تاعوتمملا هذه نم ةزيك

 هس عوام



 لابحلا ةعانص

 ذنم رصم ىف ةفورعملا تاعانصلا نم ىهو

 لابحلا ضعب ىلع رثع دقو « روصعلا مدقأ

 نم تعنص دقو تارسألا لبق ام رصع نم

 اذه ىف افلحلا تابن لمعتسا اميرو . فناتكلا

 ليخت فايلأ تامعتسا امك « اضيأ نأشلا

 فل نم عنصت لابحلا نأ فورعملاو . حلبلا

 كانهو « ضعبلا ىلع اهضعب اعم فايلألا ضعب

 ىعناصل ةميدقلا ةلودلا رصع نم روص

 ىلع اهمربي وهو عئاصلا اهيف رهظي « لابحلا
 . دتسشتو ىوقت ىتح أعم اهفلي مث « الوأ ةدح

 رصحلا ةعانص

 تاعانصلا مهأ نم رصحلا ها نيت

 ذنم ىرصملا اهسرام ىتلا ةميدقلا ةيرصملا
 رثع ام اريثكف « اضيأ تارسألا لبق ام روصع
 عضوت ريصح ىلع اهريغو ىرادبلا رباقم ىف
 ةعيبطيو . اهب ىطغت وأ اهب فلت وأ ةثحلا اهيلع
 عاونألا ةعانصلا هذه ىف لمعتسي ناك لاحلا
 شئاشحلا لثم فايلألا تاتان نم ةفلتخملا

 صوبلا وأ لييخنلا فعس وأ « ةبسانملا
 هذه ىف طويخلا تلمعتساو « افلحلا.وأ

 اهيف ارشتنم ارصنع ةفرخزلا تناكو « رصحلا
 . ةيسدنه لاكشأ ىف ةنابتم ناولأب

 اعساو اجاور ىقلت رصحلا ةعانص تناكو
 ةيضرألا ةيطغتل اما « لزانملا ىف اهلامعتسال

 اهلامعتسال اماو « كئارألاو دعاقملا ضعبو

 موكت .تناك ثيحب ذفاونلاو باوبألل رئاتس

 ىلعأ ىف ةناوطسأ لكش ىلع عفرلا دنع

 كلذو « بابلا ىطغتل درفت مث « بابلا

 . ريصحلا ىف قلعم ليح ةطاسوب

 مناصلا اهب متها ىتلا تاعونصملا نمو

 اهعنصي ناك دقو « شرفلا ةعانص © ىرصملا

 ىتلا بصقلا وأ صوبلا عاونأ ضعب نم
 نأب كلذو ؛ تاريعش ىلا اهفارطأ لوحت تناك

 . كلذ دعب قدت مث ءاملا ىف عضوت

 نالا ةعانص

 رياقملاو دياعملا نرش نأ ميدقلا ىرصم لا دمعت

 لزانم اهرابتعا ساسأ ىلع كلذو « رجحلاب

 نذا ىهو ( رياقملا ) ةيديال لزانم وأ ةهلآلل

 دومصلا عيطتست ةيوق ةبلص ةدام ىلا جاتحت

 . ةليوط دامأآل ةيوجلا تارييغتلا مامأ

 ناكف « ةيموكحلا تارادالاو لزانملا امأ

 ( ءىينلا بوطلا ) نيللا لامعتسا ىلا هاجتالا

 نم 'عيللا ةعاتص كناك ”كلذلو + اهيف اذئام

 ىرصملا عئاصلا اهنقتأ ىتلا تاعانصلا مدقأ

 لظو . رطقلا ءازجأ فلتخم ىف « اهسرامو

 ىنأب وهف ؛« ىمطلل بيصخلا دروملا وه لينلا

 اهبسريو ىمطلا اذه نم ةريبك ةيمكب ماع لك

 ةبرت تحبصأ ىتح نيبناحااو ءىطاوشلا ىلع
 لمعل ةيحالصلا لك حلصت رصم ف ضرألا

 م



 تنجعو ءاملاب تطلخ اذإ 2 ءىبنلا بوطلا

 . بولطملا لكشلا كلذ دعب تذختاو

 ضرألا ةبرت تناك ةيلمعلا ةيحانلا نمو
 داومو « لمرلا ضعبب ىمطلا اهيف طلتخي ىتلا
 بلاوق لمع ىلع ةعجشملا لماوعلا نم ىرخأ
 ىعمطلا نم ةعونصملا بلاوقلا نأل كلذو نيللا

 ضرعتتو ققشتت لب ةعرسب فجت ال قاصلا
 ةيمك ناف كلذ ىلعو . اهريغ نم رثكأ رسكلل
 كسسامت ىلا ىدؤت تناك نبتلا وأ لمرلا

 نأ ملعي ميدقلا ىرصملا عناصلا ناكو . نبللا

 كسامت ىلع دعاسي هنأ ىلوألا : نيتدئاف نيننلا

 ؛ ىمطلا ةبسن ضافخنا ةلاح ىف بلاوقلا

 قاصتلالا نم بلاوقلا عنمي نأ ةيتاثلاو

 مئاهبلا ثور ناكو « اهفافج دنع ضرألاب

 . ضرغلا اذه ىف نبتلا عم اضيأ دعاسي

 هذهل ةيساسألا ناكرألا نأ مهني انته نمو

 ةعشأو ءاملاو نيتلاو ىمطلا ىهو « ةعانصلا

 رومألا نم تناك بلاوقلا فمحت ىتلا سمشلا

 ى اهراشتنا ىلا ىدأ امم ء« رصم ىف ةرسيملا

 تفلتخا كلذل اعبتو . ىداولا قطانم فلتخم

 ناكم نم ىمطلل هبيكرت ىف ةلخادلا داوملا ةيسن
 داوملا هذهل اعبت هنول فلتخا امك « رخآل

 ثيحب بلاقلا مجح فلتخا اريخأو ؛ اهتبسنو

 بلاوقلا ماجحا قف ملهاولا فالتخالا ئزنا
 بلاقلا لئاسي ام اهنمق - رخآل ناكم نم '

 كلذ نع ديزي ام. اهنمو « مجحلا ىف ىلاحلا

 ةبطصم اسمهب تينب ىتلا بلاوقلا لسشم
 ةنابجلا ىف ةدوجوملا ةينبللا © نسرب »

 « ةزيجلا مارهأ ةقطنم ىف وفوخ مرهل ةيبرغلا
 فحتم فى ةدوجوملا نبللا بلاوق ضعب وأ

 ىف عبتت تناك ىتلا ةقيرطلا نأ ىلع . ةرهاقلا

 « ةدحاو ةقيرط ىه بلاوقلا هذه لمع

 ىف ©« عر ىم خر » ةربقم رظانم انل روصتو

 ىهو « لمعلا ةقيرط ةرشع ةنماثلا ةرسألا رصع

 ىنح ءاملاب هتوطلخيو ىمطلا لامعلا رضحب نأ

 فاضت مث « ةنيعم كسامت ةجرد ىف حبصي

 آديج .اطلخ هعم هطلخو نبتلا تايمك هيلا

 ةنيجعلا عطق عضوب كلذ دعب لامعلا أدبو

 لعفي فجتل كرتتو ةنبل ةنبل نيطلا عطق صرت
 . ( 15 مقر ةروص ) سمشلا ةرارح

 تانبللا هذه لمعت نأ داتعملا ناكو

 رصع ىفو « نكمأ نا ءانيلا ناكم راوحب

 عبطي ىتبملا بحاص مسا ناك ةميدقلا ةلودلا

 الاثم ىرنو « ثايحألا ضعب ىف تانبللا ىلع

 . ركذلا ةفلاسلا « نسرب » ةربقم ىف اذهل

 1١8 مقر ةروص

 1 : م عرس



 تانبللا كما تح .ةداعلا هذه تروطتو :

 . ةثيدحلا ةلودلا رصع ىف كلملا مسا لمحت

 اتوافت توافتت تانبللا ماجحأ تناكو
 لوطلا ىف مس ؟+ نم برقي ام اهنمف « الظوحلم

 نم رثكأ نايحألا ضعب ف مغلبي ام اهنمو
 بلاقلا عون بسح ىلع كلذو « مس ٠:

 مدختستس ىذلا ىنبملا كلذكو « لمعتسملا

 ضعب ى لماعلا سني ملو « هيف تانبللا هذه

 « ةعيفر ةانق ةنبل لك ىف لعجي نأ نايحألا
 ى ضعبلا اهضعب تانبللا طير ىلع دعاست
 . ءانبلا

 قورحملا نبللا نع امأ نبللا نع اذه

 لبق رصم ىف لمعتسي مل هناف ( رمحألا )
 ىف هراشنتا نم مغرلا ىلع ىنامورلا رصعلا

 ىرصملا لظ نيح ىف « ةرواجملا نادلبلا ضعب
 لاوط ةفلتخملا هضارغأ ىف نبللا لمعتس

 ىرصملا ملعت امدنعو . نمزلا نم ةبقحلا هذه

 ق هتقرط تناك قورصملا نبللا لافتا

 ةلمعتسملا ةقيرطلا ريبك دح ىلا هبسشت هقرح

 افوفص نبللا عطق صرت نأ ىهو « نآلا
 كرتي ناكو ىمطلا ضعبب جراخلا نم ىلغتو

 اهل عنو ريكا را يل عوج
 تانبللا لوحتتف رانلا هيف لعشي ىذلا دوقولا
 كلذ نم مغرلا ىلعو « رمحألا بوطلا » ىلا
 نأ ذا ؛ نبللا لامعتسا كرتن مل ىرصملا ناف

 نبللا لمجي امم دوقولا نم فلكي هقرح
 . ريثك صخرأ ىداعلا

 يذلا ليالملل انه ضرس نأ "ال نككزو
 ىمطلا نم ةداع وهو « ءانيلا ةيلمعل دعي ناك
 ريغ . راخفلا نم عطقب انايحأ طلخي دق ىذلا

 ضعبب ىمطلا اهيف طلخ ةلثمأ كانه نأ

 ةعيبطب دعب اذه ناكو « ريجلا وأ سبجلا
 . ءانبلا ةقطنم راوحب لاحلا

 جيسنلا ةعانص

 ىلوأ نم اضيأ جسنلاو لزفلا ناك
 ذنم نويرصملا اهسرام ىتلا تاعانصلا
 رصعلا ىلا عجرت .ذا « ىلوألا مهروصع
 جيسن اياقب ىلع رثع دقو + ثيدحلا ىرجحلا
 اهلكو ةيلاتلا روصعلا نم مث رصعلا كلذ نم
 ةفرعم ىفني ال اذه نكلو . ناتكلا نم
 لثم « تاجوسنملا نم ىرخأ عاونأل ىرصملا
 . ةرخأآتم روصع ىف ريرحلاو نطقلاو فوصلا
 نم ربتعا دق فوصلا نأ نظلا ىلع بلغيو
 هميرحتو هتفاظن مدعل ةبحتسملا ريغ ءايشألا

 لمعتسا ناو « رياقملا ىف ىلاتلابو دياعملا ىف .
 . ةرخآتملا روصعلا ىف كلذ ريغ.

 « ناتكلا ةعانص جيسنلا تاعانص مهأو

 « ةرشتنملا تاتاينلا نم ناتكلا تابت ناكو

 اهعبتا ىتلا ةقيرطلا فرعن نأ انعطتسا دقو

 ددع نم كلذو « هجسن ىف ىرصملا عئاصلا

 نم معلتقت ناقيسلا تناكف . رظانلا نم نيعم

 ىلع لوصحلل كلذو « اهعيطقت نود ةبرتلا

 ناقيسلا تناك مث . ةنكمم طويخ لوطأ

 « اهروذج لبق نم طبرت تاعومجم ىف مزحت

 . ناتكلا طشمي مث « لقحلا ف فجتل كرثتو

 ناقيسلا نأ ىرن ةئيدحلا ةلودلا رصع ىفو

 دس عم



 « مجحلا ريبك ءاعو ىف الوآ ©« قلست » تناك

 « اهنع ءاحللا لصفت كلذ دعب قراطملاب قرطتو

 . ماكحاب لزغمب لتفتو فايلألا ىدنت مث

 ةلودلا رصع لبق جسنلا ةقيرط تناكو

 ىدس دشي نأ ىهو ؛ ةطيسب ةقيرط ةثيدحلا

 نيتبثم نيكسام نيب ىقفأ عضو ف بوثلا

 جاسنلا سلجي كلذلو ؛ ضرألا ىف داتوألاب

 مدختسو « ضرأألا ىلع ءاصفرقلا ةسلج

 « هميسقتل ىدسلا طويخ نيب ناعفدت نيتبشخ

 بشخب مكحتو قسنت ةمحللا طويخ تناكو

 ةكدحلا ةلودلا رصع ىف هنأ ريغ . ةفوقعم

 اطسشقم ىرن ذا « تاليدعتلا ضعب تلخدأ

 ى ناتبثم ناتيدومع ناتماعد اهل ةبوصنم

 نك مالا هي قع مدني لكس قرا
 . ( ١9 مقر ةروص ) ىلعألاو لفسألا

 نأ انل تظفح ىتلا صوصنلا انلدتو

 «ناتكلا ةعانص ىف ريبك رودب نمقي نك ءاسنلا

 نم ناتكلا طويخ لاملا تيب وفظوم ملست ذا

 15 مقر ةروص

 هدد نودلم ةالؤهو م لاما تي ةزاقا
 . مهترما تحت نامعي ىئاللا ءاسنلل طويخلا

 نملسيو ناتكلا جسن نسحب نأ ةوسنلا ىلعو

 ىلاتلاب وهو « نهلمع ةجينت صتخملا فظوملا
 نيزختب نورمأي نيذلا هئاسؤر ىلا همدقي
 اذصهو « لاملا تيب نزاخم ىف ناتكلا جيسن

 دوجو نم رداقملا رظانم هرهظت ام عم قفتن

 نم نهنم نا لب « لاوئألا ىلع نلمعي ءاسن
 لتفتو « دحاو تقو ىف نيلزغم ىلع لمعت

 . ناتكلا نم نيعون نم لزغم لك طويخ

 ىرصملا جاستلا جرخأ ناتكلا نمو

 اهب ترهتشا ةقدلاو ةقرلا ةيهانتم تاجوسنم

 اذمه نأ ىلع « افافش اهضعب ادغو « رصم

 ريغ ىرخألا ناتكلا ةحسنأ نأ ىنعي ال

 نم انيدل ناف ةقد ريغب عنصنت تناك ةقيقدلا

 ىتلا ةيانعلا هعم رهظت ام ةنمثخلا فانصألا

 ترهتسشا رصم نكلو « هجسن ىف تعبتا

 نراقت نأ نكمي:ىتلا هتقربو رخافلا اهجيسنب
 . نآلا ريرحلا ةموعنب

 دوك



 نقولا مسن

 فوصلا نم هيلع رثع ام نأ ظحالملا نم

 « ردانلا مكح ىف لب « ليلق ةيرصملا رياقملا ىف

 اولمعتسي مل نيبرصملا نأ ىنعي ال كلذ نكلو

 ناعطق نم ريثك مهيدل ناك ذا « فوملا

 اهفاوصأ اولمعتسا دق مهنأو دبال ةيشاملا

 ناف ؛ اذه باج ىلا لقألا ىلع ةيطغأك

 اودهاش مهنأ انل اوركذ نانويلا نيخرؤملا

 ةيقب عم ةيدرأك فوصلل نييرصملا لامعتسا

 تودوريه هدكأ ام اذهو « ناتكلا نم سالما

 . ررودوهذو

 عاش ىطبقلا رصعلا نم ءادتنا هنأ ريغ

 هنم تحسنو « رصم ف فوصلا لامعتسا
 ةفرخز ىف هنم عطق تليعتسا امك ةشمقألا

 . ةيناتكلا ةشمقألا

 نأ نم مغرلا ىلعف نطقلا نع امأ

 اهادهأ ىتلا سالما ضعب نأ ركذ تودوريه

 نيرثعلاو ةسداسلا ةرسألا ىف سيزامأ كلملا

 ع نطقلاب ةزرطم تناك ؛ دباعملا نم دبعل

 تاجوسنملا نم ةعطق ىأ ىلع رثعن مل اننأ الا

 « ىرصملا رطقلاب راثآ ةقطنم ىأ ىف ةينطقلا

 رصعلا نم رياقم ف اهضعب دوجو مغر
 نمو . نادوسلا ىف ىنامورلا ىناثويلا
 « دنهلا ىف عرزي ناك نطقلا نأ فورعملا

 . داليملا لبق سماخلا نرقلا نم كانه جسنيو

 « ملعت امك نيصلا ىف هلصآو ريرحلا امأ

 « ةيوعرفلا روصعلا ىف رصم ىف فرعي ملف
 ضعب ىلع رثع ذا « رخأتم رصع ىف فرع امناو

 ىلاوحب اهخيرات ديدحت نكسي ىتلا عطقلا
 خيراتلا اذه نمو . داليملا دعب عبارلا نرقلا

 تافاضا نم رشتني ريرحلا لامعتسا أدتبا

 هسفن ريرحلا لامعتسا ىلا ةيدرألا ىف ةنولم

 دبال رصم نأ حجرملا نمو . سالملا لمع ف

 ةيريرخحلا طويخلا لمع ةقيرط تذخأ نأ

 لصألا ىف تدروتسا وأ جراخلا نم اهحسنو

 . جيسنلا اذه نم اعطق

 دادالا هانم

 تاعانصلا مدقأ نم راخفلا ةعانص نا

 رصعلا دنم رصم ناسنا اهفرع ىتلا ةيرشبلا
 ةعانصلا هذه تناكو « ثيدحلا ىرححلا

 هذه نأ ذا « هخيرات ىف لوحتلا طقن نم ةطقت

 ق ماه رودب موقت تناك ةيراخفلا ىناوألا

 راشنتا لماوع نم ناك دقو « ةيموبلا هتامح

 « اهلمع ةلوهس ةيراخفلا ىناوألا ةعانص

 لاحلا ةعيبطيو . اهل مزاللا تقولا رصقو

 ريغ ةعانص رمألا أديم ىف راخفلا ةعانص تناك

 دعب اميف تغلب اهنكلو « ةروطتم وأ ةنقتم

 ىناوألا ةقر اهب دهسشي روطتلا نم ةجرد
 . اهقريو اهناولأو اهلكشو

 « ىمطلا نم نيعون ىرصملا لمعتساو
 دوسألا وأ ىتبلا وللا ىلا برشي امهلوأ

 « ىنبلا ىدامرلا نوللا ىلا ليحتسي ىذلا

 ىتبلا وه ىناثلا عونلاو « فجي امدنع

 . فحب امدنع ايدامر ريصي ىذلا ىدامرلا

 ىناوأ لمع ىف ةعبتملا تاوطخلا تناكو

 دس عميل تح



  ىيصيل هنجعو :ىمطلا ريضحت ..ىه .راحملا
 . نبتلا ضعب عئاصلا فاضأ امبرو « اكسامتم
 اهريدب بسشخلا نم ةريدتسم ةعطق نع ةرابع ىهحو « ىناوألا هذه اهيلع لكشي ىتلا ةلجعلا ىلا ىلوألا ةرسألا رصع ىف عناصلا لصوت ىتح ديلاب الوأ متب اذه ناك « لاحلا ةعيبطبو ةينآلا ليكسشت رود ىتأي مث . ةيئآلا 00 نبتلا اذه قرتحيو « كلذ ىلع دعاسيل هيلا
 ىلع دوقولا عطقب ةطلتخمم « ةييمطلا ىئاوذلا هذه عضو قى صخلتت رمألا لوأ ىف قرحلا ةقيرط تااكو . قرحت نأ لبق فجتل ةينآلا كرت كلذ دعبو . ةسماخلا ةرسألا رصع نم ةراقس ىف « ىت » ةربقم اهب تظفتحا ةروص نم حضني امك « ةينآلل بولطلا لكسشلا ىلا ىبطلا ةعطق لكستي امنبب « عناصلا

 + قارتبحالا ةيلمع منت ىتح ضرألا حطس
 . صوبلا وأ شئاشحلاو نيتلاب نوجعملا مئاهبلا ثورو نبتلا نم فلآتي دوقولا ناكو

 ةقيرط ىرصملا فشتكا نمزلا رورمبو
 رصع ىلاوح نم كلذو « دوقولا عطق 7-5 ىناوألا نيب هيف لصفب دقوم ىف ىناوألا قرح
 . ةسماخلا ةرسألا

 اعبت كلذكو « ةيوضع داومو ةيندعم ديساكأ نم هيف لخدي امو لمعتسملا نيطلا عونل اعبت ريغتت ةيراخفلا ىناوألا ناولأ تناكو

 . ناولآلا هذه نمو . اهميظنتو قرحلا ةقيرطا
 . ئدامرلاو ىنبلاو رمحألاو دوسأل

 ةينآلا ىطعي .نأ اضيأ عناصلا عاطتساو
 ىئاوألا حطس لقصب كلذو « اقيرب ةيراخفل

 نم ةعطقب اهقرح لبق ايئاهن فت نأ لبق
 قىرسخأ ةدامب وأ « معانلا بلصلا رححل

 نشخلا حطسلا لوحتن كلذ دعب « ةهباشم
 .ىناوألا ةفرخز نع امأ . معان سلمأ حتطس ىل

 ,تارسألا لبق ام رصع نم هنأ ظحول دقف

 قيرط نع منت اذهل ةبراقتم قرط كانه تناك
 :كلذ ءلمو تاناويحلا ضعب لاكشأ رفح

 ترهظو « ةينآلا حطس ىلع رهظتل ءاضيب ةدامب
 لاكشأ لاكشألا هذه عم نايحألا ضعب ىف

 لامعتسا دعب اميفو . رويط وأ براوقل ىرخأ
 ابلاغ قرزألا نوللا لثم ناولألا ضعب عناصلا
 نيواتل رفصألا وأ دوسألا وأ رمحألا وأ
 . ىناوألا

 « ةجاحلا بسح ىئاوألا لاكشأ تددعتو

 ىتلا تاعوسجملا ركذن نأ انه ىسنت ناو
 لكل ةنيعملا صئاصخلاو فحاتملا اهب رخزت

 هحطس ىلع رهظي ناك عون كاتهو . عون
 ةبنآ كلذ نمو « ةزراب روص ىجراخلا

 « روحتاح » ةدوبعملا سأر لكش نادزت
 . ىرصملا فحتملا ىف ةظوفحم الثم

 ةيرجحلا ىناوآلا
 ىه ةيرححلا ىناوألا ةعانص تناكو

 ناسنالا اهفرع ىتلا تاعانصلا نم ىرخألا
 هذمه تبستكا رصم فو « هتايح ءدب ىف

 نأ ىرصملا عاطتسا ذا « اريبك امدقت ةعانصلا

 ةبلصلا راجحألا عاونأ فلتخم نم تحني

 لعلو . ىناوألا نم ةفلتخم اتاتشأ ةنيللاو

 هيلع رثع ام وه كلذ ىف هب دهشتسي ام لضفأ
 ةرسألا نم ةراقس ىف رسوز كلملا مرج ق
 ":فالتخت « رمرملا ىناوأ نم فالآ نم ةثلاثلا
 ةيبنآلا ىلا ةريغضلا ةينآلا نيب ام اهماجحأ

 ل عل تس



 ىلعو . الوط رتملا نم برقت ىتلا ةريبكلا .
 ةعرسل رسمرملا لامعتسا ةبوعص نم مغزلا
 تاذ ةفلتخملا ىناوألا نأ الا ء رسكلل هتيلياق

 لدن لازت ال هنم تعنص ىتلا ةقيضلا باقرلا

 ىلع ٠ اهجارخا ىف عناصلل ةديعد ةراهم ىلع.

 تيرويدلا نم ةدلصلا ىرخألا راجحألا نأ

 فقت مل هريغو ىلمرلا رجحلاو تسشلاو
 هذصه ىسقأ تحن ذا « عناصلا مامأ اقئاع

 لاكشألا فلتخم اددع اهنم جرخأو عاونألا
 كلملا ةعومجم دعت ىرخأ ةرمو . ىناوألا نم

 هذه نسحأ نم همره ىف اهيلع رثع ىتلا رسوز
 ردق ىتلا ىناوألا ضعب اهيفو ؛ تاعومجملا

 ىلا جاتحا اهعنص نأ بسحيف ءرملا ءىطخي

 ةعاربلل كلذو « ةثيدحلا تالآلا نم هدع

 ىق تعنص دق تناك ناو اهعنص ىف ةشثهدملا

 تالآبو ةياغلل ةطيسب ةقيرطب رمألا مقاو

 قاس نم فلات باقثم اهدامع « طسأ

 تبثيو « رجحلا عطقب ىلعأ نم لقثت ةليوط
 ضبقم ناكو « لفسأ نم ةيندعم ةعطق اهيف

 ىدحاب عئاصلا هريدي ىلعأ نم باقثملا اذه

 ىرخألا هديب ىلعأ نم هيلع طغضي امنبب هيدي
 . ٠١( مقر ةروص ) ءانالا اهب دنسي وأ

 ىف لمعتسي ناك ىناوألا هذه لثمو

 ىتح ةبالص دشأ راجحألا نم عطق اهلقص
 ىتلا ىناوألا امأ . ايوتسم امعان اهحطس ودب

 ةريغصلا تاحتفملا لمعل طسبأ اياقثم تبلطت

 ىرخأ ةادأ اهعم عناصلا لمعتسا دقف « اهيف

 ندصملا نم ةعيفر قاس نع ةرابع « ةهباشم

 هعفدي سوق هدشب اهيلع فوفلم لبح اهكرحب
 ىلع ءانالا تبثي نيح ىف فلخلا وأ مامألا ىلا

 . اهيلا سلحب ةريغص ةدضنم

 ديدجلا فشكلاب هونن نأ انيلع بحيو

 ىلا راثآلا ةحلصم لاجر هيلا قفو ىذلا
 ةنيفس ىلع اورثع ذا ربكألا مرهلا نم بونجلا
 دلع اهضرعو رتم «مر#» اهلوط ةمخض

 ةرمق اهحطس قوفو راتمأ ةتس طسولا
 فى لمعتسا دقلو . نيترحح ىلا مسقنت ةعساو

 كد نانا نم دروتسلاورألا هين اهناع
 ادحأ نأ دقتعت ال بيحع قوفت ىلع اهتعانص

 هيلا لصو دق ةييدقلا ةيقرشلا بوعشلا نم
 . نفسلا ةعانص ىف

 ؟. مقر ةروص

 دس عروس



 ل هناا
 دفار هب ىقتلي نأ نود لقألا ىلع ةلسحرملا ملاعلا راهنأ نيب قالمعلا رهنلا لينلا دعي

 هناف كلذ مغرو .. راطمألا هيلع طقسن وأ « ضرألا ىلع درفم ىرجم مظعأ وهف « ةبطاق

 ةلحرلا ةياهن نم برتق نيح هارن لب فجي ال ىف هقيرط قش « اضيف راهتألا رزغأ وهو

 مغرو .. ضرألا حطس ىلع ةعقب بصخأ قلخي (فصن اهماهم ىف اذيحو ىرسو ءارحصلا

 هل معها



 لظي هنأ الا هاوق عورآ هبانش ق دقن هن

 . ةياهنلا ىتح هتيويحب اظفتحم

 طيحم لولع رفع لداعي ليثلا رهت لوطو
 طسبأ ذختي هناف كلذ عمو « ةيضرألا ةركلا

 قف ىرحي داكي وهف « اهلمجأو لاكشألا

 ىدم - تافطعنملا ضعب ءانثتساب - ةماقتسا

 لاوط اهلالخ فرحش داكي الو اليم ؟ا/و٠

 بصم لا ىرنل ىتح اليم ؟5+ نم رثكاب هنايرج
 . عبنملا لوط طخ سفت ىف عقي

 قاسلا تاذ ةقبنزلا هش هنا ليقو

 ةحاوو اهترهز اتلدلاو اهقاس وه .. ةيوتلملا

 كلذك ليقو .. اهب لصتت ريغص معرب مويفلا
 لك لش ىلع اهفعس رشتني ةلخنلا هبشي هنا

 ربع هنع تودوريه لوق ىرس دقو .. انلدلا

 تناك اهنأو رصمل ةايحلا بهاو هنأ نم نورقلا

 . ةلحاق ءارحص هريغ نم حبصت

 ةيرصملا ةراضحلا دعاوق تيسرأ دقلو

 رسهنلا ءام نم ريغي فيك ىرصملا فرع نيح
 نم نيب نم ههلاف هردق رهنلل ذئدنع فرعو

 لجر ةروص ىف هليختو تادوبعم نم هلا

 تافص ضعب نيب عمجي صخش وأ - ءىلتمم

 تانب ةرم هسأر جوتي - ثانالاو روكذلا

 . ( ١ لكش ) لامشلا تانب ىرخأو بونجلا
 بسكأ ىذلا دروملا ةعارزلا تناك دقلو

 رصعلا لبق تعرعرت دقو « اهتراضح رعم

 تدعأو ضرألا تدهمف « ديعب نمزي ىخيراتلا

 لمع امك مدقلا ىف ةئعمم روصع ذنم ةعارزلل

 عرتلاو تاونقلا نم ةكبش قش ىلع نويرصملا

 ناضيفلا رش ءاقتا اهتتايص ىلع نورهسي

 « مهل ةبسنلاب رامدلا ىتعي ناك ىذلا عفترملا

 عيطتسيال تايوتسم ىلا ءاملا عفر نولاتحي وأ

 تاودأ رييدتب كلذو اهيلا لصي نأ رهنلا ءام

 , كلذ رسيت

 اناقرعو رهنلاب ةفرعم انفالسأ دادزا دقلو

 راجشألا تفجف + ديلجلا باجنا نيح هليمجل
 اورطضاو ةيضهلا حطس ىطغت تناك ىتلا

 نوسستلي رهنلا ىداو ىلا لوزنلا ىلا مهرودب
 ءاذغلاب مهدمأ : ايفح مهب ناكف هدنع قزرلا

 هل نوئيدم مهنأ اوكردأو .. ةايحلا مهحنمو

 تحبصأو « نيريغملا تامحه ةدح نم ترسكو

 عيرسلا روطتلا ىلع دعاس ايعيبط انصح كلذب

 نم سي دك ىف اهتعور تغلب ةراضح ءاشناو

 كلذك رهنلا دعاس دقلو . زاحعالا دح اهيحاون

 نيب لاصتالا ةطيار ناكف ىسايسلا ىقرلا ىلع
 مغر ةدحولا مايق ىلع نواع امم اهئازجأ

 . انايحأ تاجهللاو تاداعلا فالتخا

 ليوطلا ميلقالل احضاو الثم رصم دعنو

 اهندمف .. ضرع هل نوكي داكب ال ىذلا

 ىباج ىلع اليم ٠*7 لوط ىلع رثتنت اهارقو

 ايفارانأ نب طير اهنيت نال نيعلا ليج زا
 طابترالا طبترت ةدحو اهيرطق نم لعج ىتح
 رثأ ىلا ريش ام نها نم لعلو « نهتلاب هلك
 ةحضاولا ةقرفتلا ةيرصملا ةايحلا ىلع رمنلا

 دعتو اهيلع شيعي ىتلا ) ءادوسلا ضرألا نيب
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 1 ” ىتلا ةيقيقحلا زرصم. ىلعتو هدئنع ةايحلا ماوق

 ضرألا » ةيمسستلا هذه اهيلع قلطأ

 فحت ىتلا ءارمحلا ضرألاو .. ( « ءادوسلا

 ناكو هيأر ىف ةيئاهنال داعبأ ىلا دتمتو اهب

 ةنايدلل نيخروملا ضعب ىأر ىلع -- لينلا
 رثألا ربكأ امهل ناك نيلماع دحآ  ةيرصملا

 امهيفق ( سمششلا امهيئاث ) ةيرصملا ةايحلا ىف
 نييرصملا ىدل ركفلاو ةايحلا ةهلآ رابك دهشت
 وهو ؛ ةرادصلا زكرم ىلع عارص ناك امهننيو

 سماخلا نرقلا ىف الا هراوأ فخي مل عارص

 . ىدالبملا

 ةنعمم روصع ذنم نويرصملا كرذأ دقو

 ىف عامترالا ىف ذخأي رهنلا ءام نأ مدقلا ىف

 ا

 0 ل

 ةلسحرملا لداعي امب حيحصلا اهلوط اوددحي

 ناكملا سفن ىف نيترم مجنلا روهظ نيب ةعقاولا

 لصق ىه ةيعارز لوصف ةثالث ىلا اهومسقو

 داصحلا لصف مث ردبلا لصف مث رمغلا

 روهسش ىلا لوصفلا هذه نم الك اومسقو

 هتحنم مث رمألا لوأ ىف اماقرأ تيطعأ ةعبرأ

 ةدع تناك اًذكنهو ىسرافلا دهعلا ذنم ءامسأ

 نيثالث اهنم لك ىوحب ارهش رشع ىنثا روهشلا
 اوقاطأ ةرتف ماعلا ةياهن ىف اهيلا اوفاضأو اموي

 ( ءىسنلا مايآ ) ةيسنلا ةهلآلا دايعأ ةرتف اهيلع

 اهروهشب ةيعارزلا ةنسلا ةهذهو : ماوعأ

 ةيطبقلا ةنسلاب مويلا ةفورعملا ىه اهتيقوتو
 نيرات فوصعي ىرصلل حالفلا داك ال ىتلا
 « ةيعارزلا هتايحب لصتت لازت ال اهنأل اهريغ

 اهلاصتال ةيرجهلا ةنسلا روهش فرع نا وهو

 هناف اصب فراعتلا عويشل ةيداليملا وأ نيدلاب

 ةيرصملا ةيطبقلا ةنسلا رمأآ لفغي نأ عيطتسي ال

 امهب ردقيو ةعارزلا مساوم اهب خروف ىتلا

 عافترا تابون اهب تقويو داصحلاو رذبلا مايأ
 . هضافشناو رهنلا

 ىرصملا مطتسي مل ارمآ رهنلا ناضيف ناكو
 عبقي هلا اذهف « رسب ىف هيابسأ ىلا لصي نأ

 مث رهنلا ءام ضيفيف هدب حتفي لالشلا دنع

 هيآر ىف عاسفترالا نكلو .. ضيغيف اهغبقي
 نع مجان هنأ رمألا بلغأ حافتتا ىوس سيل

 اوناك ةليل ىف ى سيزبا عومد نم ةعمد طوقس

 100 00 ا

 لازي ال ىتلا « ىتواح نا - حرج

 ى اهاركذي مويلا ىتح نوظمتحي نويرعملا
 مسا اهيلع نوقلطيو ةنوْثي نم رشع ىداحلا

 . « ةطقنلا ةليل »

 اهركذ عورف ةعبس لينلل نويرصملا فرعو
 عرفلا ءامسأ تحت نويكيسالكلا باتكلا

 ىتينتافلاو يسدسنملاو ىسيئاتلاو ىزوليلا

 ناكو . ىبوناكلاو ىتيلويلاو ىتيئبسلاو

 نأل قلق ىف ناضيفلا ءام نوبقري نويرصملا
 دالسبللا ءاخر ىنعي ناك ىلاعلا ناضيفلا

 ةيافك مدع هانعم ناكف ضفخنملا ناضيفلا امأ
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 ةلاسض ىلا ىدؤي امم ضرألا ئرل ءانلا

 انثدحبو .. انابحأ ةعاجملا .ىلا لن لوصحملا

 ةعاجملا تاونسس نع ليهس ةريزج نم صن
 هارنو رسوز دهع ىف دالبلاب تلح ىتلا عبسلا

 ىعديو كانه هيفظوم نم فظوم ىلا بتكي
 « ادج ةردان بوبحلا نا » : لوفي « رتم »

 دفن دقل .. ةمودعم نوكت داكت تاورضخلاو

 . هناريج ىلع ريغب ءرملا ادغ ىتح سانلا ماعط

 لافمتطألاو ؛ اكارح نوعيطتسي ال سانلا

 مهناقيس نورحي نابشلاو « ءاكبلاب نوجضي
 ىتح مهبولق سأيلا قحس دقف خويشلا امأ

 نوكسسسي مهو ءايعأ نوطقسي نوداكيل

 ءالبنلا ةعاطتسا ىف سيل .. ملألا نم مهبناوجب

 ىوس نزاخملب سيلو احصن اومدقي نأ
 . « ناكم لك ىف بارخلا لح دقل .. ءاوخلا

 ضافخنا نع ةمجانلا تاعاجملا نكت ملو

 رم ىلع رصم ىف ثودحلا رذان ارمأ رهنلا ءام

 نع كلذك تدعي نيوكتلا دفا روصتلا

 وخر ؤمو كلذك تاونس عبس تقرغتسا ةعاجم

 ىرخأ ةعاجم نع نوثدحتي ىطسولا روصعلا
 ا١ءا/ل؟ , !ء55 ىماع نيب اميف دالبلاب تلح

 ارانيد رشع ةسمخب اهلالخ عابي فيغرلا ناك
 ةضيبلاو ( فصتو تاهينج ةعبس لداعي ام )

 رادتسا تاناويحلا تدمن نيحو « رانيدب

 هسحل شهني ناسنالا هيخأ ىلا ناسفالا
 ىمدآلا ماعطلا ادغ ىتح هدلوو هسفن معطيل

 دايطصا ىف اونتفتو قاوسألا ىف انلع عابي

 ةراملا ىلع فيطاطخلاب نوقاي اوناكف نيبمدالا

 قيرطلا نم مهتوبحسي مث دفاونلا نم
 ىف ةعئاشلا رومألا نم ناكو .. مهنوحب ديو

 ىتح ىرشبلا محللا لكأ ١١١١ ماع ةعاجم
 تاذدلف موحل نم نوسعطُي ءاباألا ناك

 تاراغ نم روسقلا ملست ملو 0 يهدابكأ

 ملأ دس اماعط ىتوملا ثثح تدغف ءابحألا

 ةمنلا

 ىف رهنلا ةيمهأ نع فشكت روص هذه
 تفج ىتلا ةبقحلا كلت ذنم ةيرصملا ةايحلا

 ىلا اهينكاس تدرطف ةبضهلا راجشأ اهلالخ

 ..عارز ىلا نيدئاص نم اولوحتو رهنلا ىداو

 ىلع نورقتسيو مهقزر رهنلا دنع نوسمتلي
 دعاوق نوسريو ةعارزلا نوسرامي هيتفض

 . ةيئاسنالا ةراضحلا

 ىرجحلا رصعلا دعي ىرصملا حبصأ
 هسمأق دح لقصف اعراز مث ايعار ميدقلا

 دقف ثيدحلا ىرححلا رصعلا ىف امأ ىرجحلا

 ىوأت تناكو « ضرألا وسكت لاغدألا تناك

 ليفلاو ةفارزلا عقانملاو شارحألا ىلاو اهيلا

 تناك كاذ ذا ةايحلا لعلو .. رهنلا سارفأو

 .. ضيبألا لينلا ميلقا 2 مويلا ةايحلا هيشت

 ليبس ىف مهعارصو نييرصملا حافكل ناكو

 ىف قاشلا لمعلا ىلع مهنارم ىف هرثأ ةايحلا

 أمم مهنواعتو مهفراعت قو ةرزآتم تاعومجم

 . دالبلا ديحوت ىف دعب اميف هرثأ هل ناك
 نم تافلخم نم هنع فشك ام يسشيو

 قطالملا ىف ثيدحلا ىرجحلا رصعلا لئاوأ
 نأ ىلا اسات ريدو مويفلاو ةدمرم لثم ةفلتخملا
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 ديصلاو ةقازرلا ىلع نودمتعي اوناك موقلا

 ةيبرتب اوماقو ناتكلاو بوبحلا اوعرزف اعم
 ءارهأ ىف ضئافلا اونزخي نأ اوعاطتساو ةيشاملا
 فشكتو اسات ريد ةراضح ىرادبلا تثروو

 عسوأ كارداو ظوحلم مدقت نع اهتافلخم

 ةيراضح ةلحرم ىلا ريشتو لب ةيعارزلا ةايحلل
 نأ ودبيو . ةايحلا ىحاون فلتخم ىف ةمدقتم
 تاعقنتسملا فيفجت ىلا اورطضا نييراديبلا

 لهسي ىتح ةيعارزلا ىضارألا ضعب اوبسكيل
 ىتلا راطمألا ىلع دامتعالا نم الدب اهير

 اهنوري ىتلا ىضارألا ىرل ىفكت ال اهنأ اوكردآ
 . ةعارزال حلصت

 ةراضح ىرادبلا ةراضح تبقعأ دقو

 اهلحارمب ةداقن ةراضح ىه اهتميق اهل ىرخأ
 ساحنلا مادختسا ىف عسوتلاب زاتمتو ةفلتخملا

 ىلع نودمتعي اولظ ناو « تاودآلا ةعانص ىف

 ةعانسص نأ ىلا ريشي ام كانهو .. نارظلا

 ىلع مكلا ةيحان نم - رقهقتت تأدب نارظلا
 ةلحرملا ىفو .. ساحنلا ةعانص مامأ - لثألا

 ةراضح ) ةداقت ةراضح لحارم نم ةريخألا

 كاردا ىدم نملن نأ عيطتسن ( ةينامسلا

 ىف هلامعتساو ساحنلا صئاصخل نييرصملا
 1 عسوأ قاطن

 ثدحأ اعيمج ةيراضحلا لحارملا هذه ىلتو

 ةراضح ىهو تارسألا ليبق اميف تاراضحلا
 ىرجحلا رصعلا رخاوأ ىلا بستنتو ىداعملا

 رصعل ةرشابم ةقباسلا ةرتفلا لثمتو ثيدحلا
 صوخلا لالس اهيف تلدبتسا دقو تارسألا

 راخفلا نم ةمخ ض رارخب نيطلاب ةنوهدملا

 . لالغلل عماوص كلذك لمعتست تناك

 ةلحرمو ةيراضحلا ىداعملا ةلحرم نيبو

 دري ىلوألا ةرسألا ةأشنب مت ىذلا ديحوتلا

 س نحن ىف هل رثع ©« برقع » ىعدي كلمل مسار

 سوبد سأر ىلع ( سيلوينوقاريه ) باكلا

 هنم ىولعلا ءزحلا لوح (؟ لكش ) ( ةعمقم )

 بو.دجلا تاعطاقم لثمي ةيولألا نم فص
 . بوعشلل زمري رئاطل روص ةيولألا نم ىلدتتو

 اهعضخيو اهرهشب نأ بونحلا عاطتسا ىتلا

 كلملا ىري ةيولألا هذه تحتو .. هناطلسل

 ىقلتي ةلس لمحبي لجر همامأو ةانق قش وهو

 ازمر ليانس لمحي رخآو بارتلا ضعب اهيف
 لشمتو ..

 داكتو ؛« ةرهزم اضرأ كلذك ةروصلا ةيفلخ

 قلطم مامتها ىلا ريشت ىرن امك شوقتنلا

 ىرن ىذلا كلملا ةيحان نم ةيعارزلا نوئشلاب
 نع فشكي ام ةروصلا هذه ىلع هليثمت ف

 دنع ةماعلا ةايحلا -ىف ىحاونلا مهأ ىف هدوهج

 كلملا دوهج نع مجانلا بصخال

 . ةعارزلا ىهو .. نييرصملا

 ١ ٠ ةيخيراتلا روصعلا ىف ةيعارزلا ةيكلملا

 قرغتسا ىذلا - ىنيثلا دهعلا كولم عبات

 اذه ىف مهفالسآ دوهج -- نورق ةعبرألا ةبارق
 يف اهنع فشك ىتلا راثآلا ىرنل اناو رامضملا

 ةراضتلاا مناط نأ ىلا نيف ديلا دهبلا كل
 ريغت نود اهتمزتلا ىتلا اهرصانعو ةيرصملا

 ةريبك ةجردل تذفغتا دق اهخبرات لاوط

 دوهع ىف ةريخألا اهطوطخو ةيئاهنلا اهلاكشأ
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 ى تددح دقو « ىلوألا ةرسألا كولم لئاوأ

 تددح امك كلمل قوقح ةلحرملا هذه

 ىلع ةاقلملا ءابعألا نيب نم ناكو .. هتابجاو

 نيماتو بعشلا ةيهافر ةدايز ىلع لمعلا هقتاع
 ةماقاو عرتلا رفحب كلذو « هتايح لئاسو

 عيزوتو اهتعارزو ضرألا ةحالف ريسيتل روسج

 لك بعشلا دارفأ ىلع اهتالوصحم نم بناج
 نزخو هتجاح بسح ىلعو قحتسي ام ردقب

 انتامولعم نأ مغرو .. ةجاحلا تقول ضئافلا
 « ةليثض دهعلا كلذ ىف ىرادالا ماظنلا نع
 ةرهمج هنواعت تناك هنأ هيف كش ال امم هنأ الا

 راثآلا ضعب ىلع مهباقلأ اوكرت نيفظوملا نم

 مهتابجاو نع ةركف نيوكت ىلع اندعاسي امم
 ىف ىرادالا زاهجلا نع ىلاتلابو « مهلامعأو
 .. هفءاظوو ةلودلا

 ناكو « تاعطاقم ىلا ةمسقم رصم تناك

 ةعارزلا ىلع رمألا بلغأ ىف نودمتعي نويبرصملا

 امك رهتلا ناضيف ىلع اهرودب دمتعت ىتلا

 نم ناكو ؛ ىرلا ةيلمع ميظنت ىلعو انمدق
 ىف لامكلا ةجرد ىرلا ةقيرط غلبت نأ ىعيبطلا
 نم مهتانع عيضوم تماد ام ةقئاف ةعرس

 اوماقأو تاونقلاو عرتلا اورفحف .. ميدق

 فظوم دوجو كلذ ىعدتسا دقو « روسحلا

 ىلع شيتفتلاب موقيل لامعألا هذه ىلع فرشي
 ناك امبرو .. اهيلع ةظفاحملاو تاونقلا هذه

 دهعلا ذنمف .. ةعطاقملا مكاح ةفيظو لصأ اذه

 فرشملا ىنعيو « رم جدع » بقل ىقان ىنيثلا

 ماكل ىسيئرلا بقللا وهو تاونقلا رفح ىلع
 ى بقللا اذه ةلمح نأ رهظيو .. تاعطاقملا

 ماكح هسفن تقولا ىف اوناك ىنيثلا همعلا

 - عة8مه -



 تاتصاتنتلا مهأ لي ناكو - 'تامطافملا
 لئاسولاب ضرألا نم اولصحي نأ مهفئاظو
 اونهسي .نأو ؛ ةئكمم ةلغ نسحأ ىلع ةبسانملا

 001 وأ ماعلا ءارثلا ىف كلذب

 كلمي ناك كلملا نأل كلذ « ةيكلملا ةنازخلا

 ةعطاقملا مكاح قتاع ىلع عقي ناكو « ءىش لك
 ةريكلا اهيعوح ةئسالا ءابمهاو دا دلقلاة نع

 ىلا هتاليصفت ىف ريشي رمأ وهو ةريغصلاو
 بئارضلا ميظنت نآ امك « ةرادالا نسح

 ءاصحالا اهيف متي ىتلا ةرتفلا رصقو اهتابجو

 نونعي اوناكو .. ةلادعلا فادهتسا ىلع ليلد

 ةلاحب ٌؤبدتلا دصقب ناضيفلا عافترا نيودتب

 ناضيفلا ةلاح ةظحالم دصقب وأ « دالبلا ءاخر

 انينض احيحش رهنلا ءاج اذا ةعاجملا بنحتل

 راركت ىلا ةراشالا تقيس رمأ وهو « هئامب

 باتك ىف دحنل ىتج ةئيسلا هراثآ ىلاو هثودح

 ىلا ةفاضالاب - بونجلا ىف هلماع ىلا رسوز

 ايفل اعتاب يجر اه سيح نم افا

 وهو بطخلا اذه نم صالخلل هلمع بجي
 .. نوعلا راردتساب ةهلالا ردجأ نع هلأسي

 وه « مونخ » هلالا نأ ىلا مكاحلا ريشيو

 لسيتلاب ىتأي امك بيطلا لينلاب ىتأي ىذلا
 ةهلاألا نم ادحاو ناك مونخ هلالاو ) ءىدرلا

 ىف هديعم نم رهنلا ءام لسري ةقلاخلا ةيرصملا

 مونخ دهشيل بونجلا ىلا كلملا ءاجو ( نيتتفلا
 ةعاجملاو ءالبلاو ةمغلا عفري نأ هيلا لسوتيلو

 « هرمأ لامها بيسي مونخ هبتاعو دالبلا نع

 نم دالبلاب قاح امل ببسلا وه كلذ نأ ركذو

 :« هرمأب ىتع نا ريخلاب دعوو تاليوو ب اضم

 مونخ دعم ةيف حني :اموسرم رسوز ردصأو

 ليهس نم لينلا ىبناج ىلع ةعقاولا ىضارألا

 لحازرم ىهو) رهنلا ىتفض ىلع وسبموكات ىلا

 . ( اليم ه٠ ؛ ه١ نيب الوط حوارنت

 ةيرادالا ةيحانلا نم لظت ال رومألا نكلو

 لالخ ىف تناك امك ةميدقلا ةلودلا دهع لاوط

 ةلودلا نم لوألا فصنلا لالخو ىنيثلا دهعلا

 ارهظم ىناثلا فصنلا ىف ذخنت اهنأ ذا ةميدقلا

 لفكي قاطنلا عستم كلملا نيمود ناك .. اديدج

 جاتلا كالمأ تناكو « هيفظومل ةيضار ةايح

 بحاص مكحي ناك ام لك لمسثت .. ةعساو

 دالبلاديحوت دعب اعاستا تدادزاو .. جاتلا

 كلم كالمأ ىلا لامسثلا كلم كالمأ مامضناو

 تايعاطقاب معني كلملا أدب مث .. بوسنجلا

 احيردت صلقتت هكالمأ تأدب اذكهو .. تابهك

 لوأ ىف افوهرعم ةثارولا نوناق نكي ملو

 ىف هابأ ثري نبالا ناك ناو الاسجا رمألا

 نأ ذا « ةنابجلا ىف وأ ىعاستجالا هزكرم

 تالاسح ىف الا منت نكت مل ةماتلا ةثارولا

 ددج كالم رهظي أدب دقف كلذ مغرو .. ةردان

 اهتركف لءاضنت ةيزكرملا تادبو .. احيردت

 ىديأ ىلا ميلاقألا ىف ةطلسلا تاقتنا ىتح

 تاعطاقملا ىف رهظي ذخأ مث تاعطاقملا ماكح

 ءارمألا دحأ وه ريبك كلأم نامزلا رم ىلع

 ىف « اهركم وأ اراتخم اعئاط « كلملا حمسو

 ىلحم ةوفنب حمسو « ثيروتلاب رمألا ةياهن
 دعانو هتايك .نم هلك اذه فعضأف ءارمألل
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 هذهيو .. هباسح ىلع ءارمألا ةيوقت ىلع .
 ةلماسشلا ةيكلملاو ةيزكرملا تراهنا ةروصلا

 عايض ىلا ىربكلا ةعيضلا تتفتو ىضارألل
 ةيرادالا فئئاظولا نيب نم ناكو . ةِيميلقا

 بقل اهبيحاص لمحبي ةفيظو كلملا ىنواعمل
 نيتماه نيترادا ىلع فارشالا هتمهمو « ريزولا

 كلذ ىف هنواعبو ةيعارزلا لامعألاو ةنيزخلا امه

 هلالا متخ ةلمحب نوبقلملا تايرومأملا ءاسؤر
 هجولا كلم متخ ةلمحو ( ىلبقلا هجولا كلم )

 ( رمألا بلغأ ىف ىزمر بقل وهو ) ىرحبلا

 ءاسؤر بقل نولمحي نوفظوم مهيدبأ تحتو
 ةيعارزلا لامعألا ةرادا تناكو .. لامعألا

 مثاوملا ةحلصم ىلا مسقنن

 نونواعي ءالكو 0 لغتشو لوقحلاو

 ود علا اسورة

 ىلع نيعب كلملا ناكو . لوقح

 جدع » بقل لمحب هلبق نم امكاح ميلقا لك

 فاضي « مشس » بقل وأ انفلسأ امك « رم

 هترما تحتو « تايرومألملا ( سيئر بقل هللا

 فارشالا مهل اهباتكو لوقحلا ةاضق نم ددع

 بئارضلا عسجو ةيرابجالا تامدخلا ىلع
 0 ا تلاوت دقو . ةقحتسملا

 ذخأو « ثيروتلاب مهل ميمس نأ دعب ميلاقألا

 مهحنمب هيفظوم نع 6-0 نلعب ' كل

 بئارضلا نم ةأافقعم ىضارألا نم تاحاسم

 لقف ةيزانحلا سوقطلا ةماقا ىلع اهنم فرصلل

 ماظن شنو ةيزكرملا ةموكحلا لخد كلذب

 ارش نكي مل .. عاطقالا ماظنب فرعي ديدج
 ةيسنلاب نيدح اذ احالس ناك ناو هلك

 ةعارزلا ةحلصمو ى

 الاب لمعيو ريزولا

 وقحلا ةيتك مهن واعب

 ةراضحلا#؟ م

 الصأ فلأتت ةلودلا ةنازخ تناكو .. ةيكلملل

 « رمحألا لالا تيبو ضيبألا لاملا تيب نم

 ةرادا تحت ةميدقلا ةنودلا ىف ناتيبلا دحتاو

 « ضيبألا جودزملا لاملا تيب » ُ كيا

 عسمج ىلع فرشت ةلودلا ةن

 تيبلل اهميدقت دالبلا ىلع ناك ىتلا 0

 ىتلا ةملكلا ىهو ) « وع -- ري » عيظعلا

 اهب دصنت ناكو ( نوعرف ىلا دعب اميف تلوحت
 تناكو .. هسفت كلملا ال ىكلملا رصقلا الصآ

 ى عمجت نيتاسبلاو لوقحلا ليسصاحم

 نم برقلاب دجوت تناكو « ةجودزملا ةنوسشلا
 ناضيفلا هايم اهيلا لصت ال ضارأ ءارحصلا

 تناكو ؛ ةليئثض تايمكيو ردانلا ليلقلا ىف الا

  وتينخ » مساب فرعت جاتلا كالمأ نم

 ةلودلا ىف هرطخ هل فظوم اهيلع فرش « ش

 هذمه دودح نمض عقت تماد ام ةميدقلا

 ناكو . ةماهلا رياقملاو ءارهألا قطانم ىضارألا

 اهليسضاحم داريا نم اهيلع فرصلل فقوي

 لغتست تناك امك « بئارشلا نم ةافعم تناكو

 عارمك - ةيعارزلا اهفورظل ةبسنلاب
 ىرلا هايم تماد ام رضخلل قئادح وأ

 ةريفو تايمكب اهيلا لصت ن 5 عيطتست ال

 . ةمظتنم ةفصنو

 فصنلا ىف حنملاو تاءافعالا رصتقت ملو

 ىلا مهتزواجت لب ميلاقألا ماكح ىلع ىناثلا
 نوعتمت سي نيذلا ءالسبنلاو نيفظوملا رابك
 ىتلا ةآفاكملا تناكو « كلملا ىدل ةوظحلاب

 ةبه اهقيقحت ىلا نوقوتيو اهيلا مهسوفن وبصت
 غو



 ةبلطتت امب ةريقملا دادعال لامعلا فيلكت ةيكلم

 سوسفقطلا تناك املو .. ةيزنج تاودأ نم

 مايقلا نامضل توملا دعب تاقفن بلطنتت ةيزنجلا

 داريا صيصخت ىرورضلا نم حبصأ اذل اهب

 نيذلا ةنهكلاو سوقطلا ىلع هنم فرصلل تباث

 نوحنمي كولملا ادبف اهترشابسب نوموقي
 هذه ىلع قافنالا اهلخد لفكي ىتلا ىضارألا

 صويصتلا ىف انيدلو .. سوقطلاو رباقملا

 هذه ىلع فاقوألا نأ ىلا ريش ام

 نم قفني نورق ةعضب ترمتسا ةرومملا
 .. كلمل وأ ريمأل ةيزنج ةمدخ ىلع اهدراوم

 تناكو اريبك اذح انايحأ غلبت حنملا تناكو

 بئارضلا نم ةداع ىفعت ىضارألا هذه

 لقألا ىلع اهنم ريبك بناج نم وأ  ةقحتسملا

 رابك وأ ءارمألا ىلع رمألا رصتقي ملو
 ةلودلل موق, نم لك ىلا هادعت لب نيفظوملا

 ىلع تافورصملا كلذب تدارف ةماع ةمدخب

 دراوم كلذل اعبت تلق امك « ةلودلا ةنازخ

 ديلقتلا اذهب جاتلا كالمأ ترثأت نثلو ..جاتلا

 ميلاقألا ماكحو ءارمألا عايض نأ الا ديدحلا

 فى رباقملا كلذ ىلا ريشت امك رهدزت تأدب

 ملو .. ةميدقلا ةلودلا نم ىناشثلا فصنلا

 ذخأ لب تاقبطلا هذه ىلع رمألا رصتقي
 ةسماخلا ةرسألا دهع ىف ةصاخو - كولملا

 ةريثك ىهو -- دياعملا ىلع حنملا نوقدغي

 ءبعلا روصنت نأ عيطتسن اذكهو -- ادج

 . ةلودلا ةيلام هب ءونت تآدب ىذلا

 رباقملا ناردج ىلع دهعلا اذه فلخ دقو

 ناك بغشلا نأ ىلا ريشت ةرثكلا ةغلاب اموقن

 ضرألاب نيطبترم نيحالف ىلا مسقتب
 ةمدخلا وأ ةحالفلاب نولغتشي ريبك مهددعو )

 باحضصأو ءارمألا عايضو ةيكلملا ىضارألا ىف

 ندملا ناك سو راحتو عانصو ( ناطلسل

 نأ ربلاقملا ضعب ىف دجنل اناو .. رارحأل

 هتلماعم نسح نع ثدحتن ةربقملا بحاص
 نأو ءوسب هيلع لوقتي مل ادحأ نأو هعابتأل

 ىلع .. هيلع دقحي ارهاس ليللا دعقي مل ادحأ
 تاراسعلا هذه ىلع دمتعن ال انك ناو « هنأ

 «العف ةمئاق تناك ىتلا ةلماعملا نسحل جذومنك

 ىلا ريسقت نأ كش ريغ نم عيطتسن اهنأ الا

 ةلماعم ىنعم رمألا ىلوأ كاردا ىف ىلعألا لثملا

 نم ريثك ىف ودبيو . لدعلاو ىنسحلاب عابتال
 ناردج ىلع ةروصملا عئاصملاو لوقحلا رظانم

 هللختت اجيهب اراس ناك لمعلا نا رياقملا

 سيلو . ىقيسوملاب نرتقي دقو ةلدابتملا تاكنل

 ءالؤه نأ لاح ةبأ ىلع لوقلل لاحم كانه

 ايلاخ ائيس الالغتسا نولغتسُم اوناك عابتأل
 هيلا بهذ امل ساسأ ال هنأ امك ةمحرلا نم

 ملظلاب مسي دامعلا كلذ نأ نم ضعبل
 سيلف ءارمألا وأ كلملا ةحلصمل داديتسالاو

 نانئمطا ىف هيلا نوكرلا نكسب ليلد نم كانه

 لامعأب نرتقت ىتلا ةبسلا نا لب . كلذ ريرقتل
 بعشلا مهلالغتساو مارسعألا ةانب كولملا

 لغش ادبسب اهريسفت. نكسي ائيند الالغتسا
 نكي .مل نييرصملا ةماع نأ كلذ غارفلا تقو

 رمغت ذنم ناضيفلا نابا مهلغشي لمع مهيدل
 ًايهتو فافجلا ىف أدبت ىتح هايملاب ىضارألا
 عسمج ىتح رخآ غارف دتمي مث .. رذبلل

 ل عومد



 نولغتسي فيك كولملا فرغ دقو .. لوضخملا

 اذه ناك ناو ) ليوفلا غارفلا كلذ

 لاوط ةلماعلا ىديألا نورمثتسيو ( مهتحلصمل

 بسنأ ناضيفلا تقوو ةصاخو ةلاطلا ةرتف

 ىلا ةرط رجاحم نم راجحألا لقتل تاقوألا

 نورجوؤي لامعلا ناكو ةييرغلا ءارحصلا ةفاح

 نولوانتي .. نورخسي الو لامعألا هذه ىلع

 تقو ىف ىوأمو ءاسكو اماعط مهرجأ

 نأ هلالخ نوعيطتسي الو لغاش هيف مهلغشي ال

 دوأو مهدوأب اوموقي وأ مهتوق اوبسكتت

 نأ ردجألا نم ناك هنأب لوقلا امأ . مهلايع

 دالبلا ىلع عفتلاب دوعي لمعي كلملا موقي

 انه لاجم ال رمأف ةيصخشلا هتحلصمل ال

 « هيلع الابو انمدق امك كلملا تابه تناك

 هعابتأ ىلا اهيدهي ةحنم رمألا أدبم ىف تناك

 كلذ ناكو .. جاتلا ةمدخ ىف مهدوهجل اريدقت

 ذو ةنلاب عئمتس ماد ام هب سأب ا ارمأ

 اوأدب كولملا نم فاعضلا نكلو .. ناطلسلاو

 حيتتلا هذدهل ةريرملا راثالا نورعشتسي

 ّح ملا نولغتسي نوحونمملا ادبو ةعساولا

 ةرسأألا باقعأ ىف ومنت ةاونلا تأدبو مهتحلصل

 باسح ىلع ميلاقألا ماكح ىوقف ةسداسلا

 هيفا ةثوروملا مهي ضارأ ىلا نيدنشسم جاتلا

 نوتمي ال نيذلا نيفظوملا نم مهمظعم ناكو

 مهسهت نكت ملف كلاملا تيبلا ىلا ةبارقلا ةلصب

 دايدزابو .. ةيصخيشل مهحلاصم ةياعر ىوس

 ىوذ ددحلا كالملا ةقبط روهظو ةناهكلا ذوفت

 نيدلا ةعساولا عايضلاو ةثوروملا باقلألا

 عاطقالا رهاظم ىلجأ ىف نييعاطقالا نولثمي
 هدراوم تأدبو صلقتت جاتلا ةطلس تأدب

 لك نم تايعاطقالا ءافعا ببسي فعضت

 تحت زتهي شرعلا أدبو اهضعب وأ بئارغلا

 نم ديدج نولب سحب بعشلا اديو هباحصأ
 ىقيقحلا كلملاب هتلص تناك .. قاهرالا

 للصتي ناكو ةعوطقم نوكت داكت ضرألل

 لقنلا وأ لزعلل ضرعم فظومب رمألا بلغأ ىف

 ةموسرم دودح نع جرخب نأ عيطتس ال

 ىف اهرشاب هل ةحوسنمم تاطلس ىدعتي وأ

 لوصحملا نم اءزج مدقي حالفلا ناكو .. رذح

 ارجآ رخآ ءرحب ظفتحبو ضرألا كلامل ةيرض

 ديدحلا ماظنلا نكلو . ضرألا ىف هلمع نع هل

 ةقبط قلخ -- ثيروتلاو ةيكلملا ماظن

 بعشلا قاهرا نم اهباح صأ داز ةديدج

 رئامضلاو ممذلا تيرخو « هلالغتساو

 نسحأ ىتح تدسفو رومألا تبرطضاو

 نم ظلغأ ددجلا كالملا رصنخ نأ نوحالفلا

 مايق كلذ رثأ نم ناكو .. ميدقلا كلاملا نتم

 حبصأو اهل ةجيتنك لثملا تراهنا ةلماش ىضوف

 ريغ ةيتاذلا هتحلصم ءارو ىعسي درف لك

 هلاني ام نيب اضراعت ىأر نا ةلودلاب ثرتكم

 تناكو .. ةدئاف نم اهيلع دوعي امو عفن :نم

 دقفب نأ ىلا اعفاد ةينانألا ةعزنلا هذه

 ى اوككشتيو نيمكاحلا ىف مهتقث نوموكحملا
 ىعولا ةلحرم غلب دق بعشلا ناكو .. مهاياون

 عاضوألا رييغت بوجوب سحأو كاردالاو

 ةيزحلا ىف هيلاطمو قفتت ال تماد ام ةمئاقلا

 مس هوو



 ةماركو ةرع نم هدشنب امو قستت الو ةايحلاو ع
 « هناك تاموقمل ةمزال اعيمج تحضأ اهنا ىري

 ىفقيو مانصألا مطحيل ىربكلا هتروث راثف

 تلاطو .. ةعشبلا هتروص ىف عاطقالا ىلع
 داسو دالسلا اهب ترم ىتلا ىفوفلا ةلحرم

 ةعارزلاب ىنعي دحآ دعب ملو سؤلاو رققلا
 لوصحملا عجب نم ىردي نكي مل ادحاو نآل

 رقتسم ريغ نمألا ماد ام بحلا رذب وه نا
 دالبلا ىف اهبانطأ ةبراض ىضوفلا تماد امو

 ءاج ام بوتكملا رصعلا ثارت نم دحنل ىتح

 نم سيلو ايارخ دالبلا تحبصآ دقل » هيف
 فج دقل .. اهيلع عمدلا فرذب وأ اهب متهي

 نو طرف ادب ف يك ف
 كالسمأ .. ءاقشلاو سؤبلا ةحيرط دالبلاو

 هريغ اهيلع ىلوتسيو بصتغت لجرلا
 ةايحلا تدغ .. اهماكح فعاضتو ضرألا

 بئارضلا ةابج .. اريبك لايكملا راصو ةحيحش

 لح دقو «© ! ليكلا حفطب ىتح نوليكت
 ةنينأمطلاو رارقتسالا لحم بارطضالاو قلقلا

 باحصأل حيتآ ىتح نامزلا نم نينرق ةبارق
 نأو ماظنلاو نمألا اوره نأ ىطسولا ةلودلا

 ةدحولا نم ةيبدقلا اهتريس ىلا دالبلاب اودوعب

 ناديم 2 مامألا ىلا تاوطخ اهب اوعفدي نأو

 ماكحلا تاطلس تناكو .. ىقرلاو ةراضحلا

 دمع نم لوألا فصنلا يف ةحضاو نييلحملا

 داك وأ - اهيلع ىغق ىتح ىطسولا ةلودلا

 فصنلا كولم نأل +« ثلاثلا ترسوئس

 ةناعتسالا ىلا اورطضا دهعلا كلذ نم لوألا

 مهزكرم ةيوفقتل ميلاقألا ماعح ءارمألاب

 عاطقالا ةرولمطخ اوكردأ مث ىمخسلا

 نأ دعبو .. ميلاقألا ماكح ذوفت ةروطخو

 ترسونس مايأ ىف ديدجلا دهعلل رمألا بنتسا
 دشأ ىنعي ثلاثلا تاحمنمأ هفلخ دهشن كلاثأا

 نع ةدئازلا ناضيفلا هايم رمأ ميظنتب ةيانعلا

 الوأ رمأو .. ءابه عيضت تناك ىتلاو ةجاحلا

 , ىتلا عالقلا دنع رهنلا عافترا ليجستب
 نيب ام ديزت ىهو ةمقو ةنمس ىف هوبأ اهأشنأ

 طسسوتم نع امدق نيئالثو نيرشعو ةتس

 رمأ وهو ) مويلا رمنلا عافترا تايوتسم
 هذم لازت الو ( ابس هل فرعت داكت ال

 سماخلاو مبارلا ماوعألا ىف ةلجسم تابوتسملا

 رثع عبارلاو عساتلاو عباسلاو سداسلاو

 ثلاشلاو نيرثعلاو ىناثلاو رثع سماخلاو

 ىناثلاو نيثالثلاو نيرشعلاو عبارلاو نيرشعلاو

 نيعبرألاو نيثالللاو عباسلاو نيثالشلاو

 نكلو .. همكح ىنس نم نيعبرألاو ىداحلاو

 لمعلا كلذ ةلحرملا هذه زيمي ام مهأ لعل

 خالصتسا ىنعنو هب ماق ىذلا مخفلا ىسدنهلا

 لغشت تناك : مويفلا ضفخنم ىضارأ

 ةريبك ةريحب ةميدقلا ةلودلا دهع ف ضفخنملا

 رحبلا ىنعتو « سيريوم » ىلا نانويلا اهفرح
 ىتلا « رو - رم » مسا اهيلع نوقلطي اوناك
 ىلع عقت ةيلاحلا مويفلا تناكو « ريبكلا

 ىلاحلا اهناكمو ) ةروكذملا ةريحبلا ءىطاش
 ( ةريحبلا ءىطاش نم ارثم وليك ٠6٠ دعبب

 اهيف بصي - لازي الو - فسوي رحب ناكو
 نم عرفك طويسأ لامش نم جرخي وهو
 ةيحانلا نم هارجمل ايذاحم ريسبو لينلا عورف

 مدمس واو السل



 تاعفترملا اقرتخم برغلا ىلا فرحني مث ةيبرغلا
 ةدافالا ىف ةبغرو . نوهاللا نم برقلاب ةيبرغلا
 ىؤر ةجاحلا نع ةدئازلا ناضيفلا هايم نم

 دنع اهفيرصت مث مويفلا ضفخنم ىف اهنزخ
 مويفلا لامش نم ةريبك تاحاسم ىرل ةجاحلا

 دس ةماقا ىلا كلذ هاعد دقو . فافجلا تقو

 تاونق تاحتفب هدوز مويفلا لخدم دنع ريبك

 هام نم هفيرصت ىلا ةحاحلا وعدت ام فيرصتل

 انردع عانس ناشنكا نت اقل ذزو ةوزخلا

 . ناضيملا رمغ ن ..ه نادق فلآ نورشعو ةعبس

 حلا ةقرطلا دهش هنأ 6( وبارتس » ركذبو

 نأ ىلدع لدي امم هايملا نرخ ةيلمع اهب متت
 ىلع . م . ق ؟4 ماع ىتح ةمئاق تلظ ةيلمعأ

 ىعارزلا عورشملا كلذ عاطتسا دقو .. لقألا

 بصخأ نم ةعقب ىلا مويفلا ميلقا لوحي نأ

 ءىطاسشلا ىلع تاحمنما ماقأ دقو ؛ رصم عاقب

 - رمغلا نم اهبسك ىتلا ةعقبلا نم ىلامشل
 نيمخض نيزجاح - ومهايب ىعدي ناكم دنع
 . اسلاج هنالثمي نيريبك نيلاثمت امهقوف ماقأ

 نم ىعسسولا ةلودلا كولم ملعت دقو

 نأ اولواح اسورد ديعبلا ىفاملا ثادحأ

 ىف ميلاقألا ماكح كالمآ تناك .. اهنم اوديع

 لوألا عونلا امأ : نيعون نم ديدجلا دهعلا اذه

 بألا نع نبالا اهثراوتي اكالمأ نمضتيف
 ةطورشم ةيكلم ةيعاطقاف ىناثلا عونلا امأو

 .. ناوعألا نم نيصلخملل كلملا ةقفاوس

 هيلع كلملل ناطلس الف ىلوألا ف ثيروتلا امأ
 كلملا اضرل عضاخف ىرخألا ىف ثيروتلا امأو

 برقتلاو شرعلا اضر ناك انه نمو .. هدحو

 ىتح هتاطلسل مكاسحلا ةرشابمل ايرورض هل
 هنم هنامرح ىذوؤت مخض لخد نم مرحي ال
 ماكحلا بتاج ىلا تأشن دقو « ئداملا هناك

 ةرشابم ريزولاب نواصتي نيفظوملا نم ةقبط
 ناكو كلملا ىلا هرودب هريرقت عفري ىذلا وهو

 نون ىلع ةباقرلا نم اديدج انول اذه
 لعل نكلو « ماكحلا ناطاس نم دح تايالولا

 دالخلا حالصا وه دهعلا اذه زيمي ام مهأ

 ةيكلملا بارتقاو ةعارزلاو ىرلا لئاسو ميظنتو

 هنادذجو رعشتست تدغ ىتح بعشلا نم

 , هتيهافر ىلع ليعت اهلعج أمم هتاحاح سحتو

 ىه دهعلا اذه ىف ةديدج ةرادا تأشن دقو

 رفح اهماهم نيب نم ناكو ةماعلا لامعألا ةرادا

 ةنايص ىلع لمعلاو ءاملا عيزوت ميظنتو عرتلا

 ىرخأ ةرادا عم كارتشالاب ةيداصتقالا ةايحلا

 نم ناترادالا تناكو .. ةيلاملا ةرادالا ىه

 « ةيزكرملا ةموكحلا تارادا مهأ

 سيئر بقل امهنم لك لمحبي ناسيئر امهيلع

 فرش ناكو

 ىرلسخأ ةنحم دهعلا اذه تبقعأ دقو

 نامزلا نم ةرتف دالبلا رومأ اهيف تبرطضا
 سداسلا ثنرقلا 2 ةثدحلا ةلودلا تءاح ىنتح

 ةلود رصم نم تلعحف دالبملا

 تارقلا ةءانحنا نم

 لبق رشع

 اهدودح دتمت ةيروطارمما

 نيب مضتو ايونج عبارلا لدنحلا ىتح ىن دنع

 انيدلو . نيفلتخم اماوقأو اسانجأ اهينارهظ
 تاتابلا نم ناولأ بالجتسا ىلا ريش ام

 تسيب هدأ م



 ةيبنجألا دالبلا نم دهعلا اذه ىف راحشألاو

 رشنب اوماق نيذلا كولملا تالمحل ةحبتت

 وهو مهنم ادحاو ىرنل ىتح رصم ىف اهتعارز
 نم ةهتدوع دعب لحسيل ثلاثلا سمتوحت

 ةعاق ناردج دحأ ىلع شقن ىف ةثلاثلا هتلمح

 سماخلا ماعلا » هيف ءاج اصن كن ركلاب ةيفلخ

 ايلعلا رصم كلم ةلالج مكح تحت : نورشعلاو

 ىلا شيعب ىذلا « عر ريخ نم » ىلقسلاو

 ونتر ضرأ ىف هتلالج اهدجو تاتابن : دبألا

 هيبأ ةبغرل اذيفنت اعيمج دالبلا عضختل ايلعلا
 . دبألا ىلا هلعن تحت مهعضو ىذلا نومأ

 زازعاو ىل عر بح ردقب مسقأ هتلالج لاق

 ىتلالج نا .. اقح ثدح كلذ لك نا نومأ

 وما هيبآ مامآ اهنيدتت ق'هنم غر كلذ لمف
 ىلا ةيدبأ ىركذ ميظعلا نومأ دعم ىف
 « دبألا

 اهتنف س هلمحت ام نيب نم دوعن تنوي ىلا

 : ىزنجلا اهدبعم ةحاس ىف اهعرزت راجشأب
 دهعلا كلذ ىف ةيكلملا تابهلل ةسسنلاب امأو

 دنجلا نا كلذ : اديدج الكش تذختا دقف

 ىف انسح ءالب نولي اوناك نيذلا نيبراحملا

 ةلمح هجوت اهارنق توسبشتح امأ .

 ىضارألا نم حنمب نوافاكي اوناك بورحلا
 ددع ىلا ةفاضالاب ةلمح لك نم ةدوعلا رثأ

 ةعيضلا ىف نولمعي نيذلا ىرسألاو اياسسلا نم

 ةديدج ةقبط تأفثن اذكهو ةدددجلا ةريغصلا

 ءارو نم اوداع نيذلا راعصلا كالملا نم

 عفر ىلع دعاس دب دج مد مهعمو دودحلا

 تلا ةئيبلا ق ىعامتجالاو ىداملا ىوتسملا

 . اهيف اوأشن

 ةلودلا ق ىروطاربمالا دمعلا زيميو
 ضافخنا ةنحم ىلع نييرصملا بلغت ةثيدحلا
 صوصن ريشت ذا « ماوعألا ضعب ىف لينلا

 ميلاقألا نم بوبحلا داريتسا ىلا ةريشك

 ىف زحعلا وأ صقنلا اذه دسل ةيويسسألا

 ىف اعاطتم نكي مل سآ وتو لوسفعلا
 نييرصملا ةعاطتسا ىف هنأ ذا ةقاسلا روصعلا

 ىنس نم ةدحاو ةنس اولمحتب نأ كلذ لبق

 تالوصحم نم نوزخملا ىلع نيديتعم طحقلا
 ناك طحقلا ىنس عبانت نكلو ةقاسلا ماوعألا

 فيفختتلا عاطتسي ال ةعاجم مهل ةبسنلاب ىنعي
 .. اهيلع بلغتلا وأ اهتأطو نم

 ةثيدحلا ةلودلا رصع ىف ةيشاملا تناكو

 نكت مل امنيب ةعورزملا ميسربلا لوقح ىف ىعرت

 تناك ذا « ةميدقلا ةلودلا ىف كلذك لاحلا

 تاعقنتسم ىف ةرشتنم ةيعيبط عارم ىلا لسرت

 هنأل كلذ ماعلا نم ةرتف اهب ىقبت ثيح اتلدلا

 لفكشتم كيلا يداو :نكازأ تناك انو
 ىوحت اتلدلا تناك بونحلا ىف ةعارزال

 اهيفق ومنت ىعارملا نم ةعساش تاحاسم

 تاحاسملا ةبسن تلق دقو .. ةيربلا شئاشحلا

 نيسحتبو اهفيفحتب تاعقنتسملا اهلغشت ىتلا

 ةلودلا همع ىف رمألا ادغ ىتح ىرلا مظن

 ميسسربلا ةعارز ىلع ابلاغ دمتعي ةثيدحلا

 تاعقنتسملا شارحأ تلغتسا ناو ةيشاملا ةيبرتل

 . رمألا كلذ ىف ماهسالا ىف ةيقابلا
 مل مضاد



 ةارزلا تاودآلا

 ضرألا رسمغي ضيفي نيح ليلا ناك
 ىلا ايليف ندكشلا فارو ام ىلا ةادوتلا

 بعصيل ىتح اعيمج اهقرفيو ءاملا نم كرب

 ضرألا فافجو ءاملا لوزن راظنتا ىلا كلذ ءازا
 بوبحلا رذبل ضرألا زيهجت ةيلمع أدبن ىتح
 سامح ىف لبعلا ىلع نولبقيف ءاملا رسيتي نيح

 . ريو لوصحم ىف المأ نيئلثمم ميمعلا هضيفو

 ضرألا قشب لمعلا أدبي حالسملا ناك
 سافلاب ةمخضلا ىمطلا لتك تتفيف ثارحملاب
 سأفلا تناكو . ىرخأ انايحأ ثارحملابو انايحأ

 ةضيرع ةيبشخ ةعطق نع ةرابع ( م لكش )

 اكش

 ىتلا ةيبشخلا ةعطقلا ضرعب ىرخأ انايحأ

 ةنيتم ةيبشخ اصع ى رخآلا اهفرط نم تبثت
 ىلا ضبقملا دشي مث سأفلل ضبقمك لمعتست

 ةفاسملا ليلقت ىلع هتيحان نم دعاسن ليح

 . اهعيسوت وأ امهنيب
 ناكف ( ج « ب «! ؛ لكش ) ثارحملا امأ

 ناضبقم اهيلا تبثي ةيبشخ نيكس نم نوكتي
 .. امهرصقب رمألا لوأ ىف نازاتمي نايبشخ

 ىف ثارحملاب لصتي ىذلا ليوطلا شيرعلا مث
 ثارحملا ىلا انايحأ طبريو لفسألا هئزج
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 ةطساوب اميرقت امهفصتنم ف ةضيرعلا ةعطقلا



 مث و ددقج



 سشبرعلا ىهتنيو هتيبثت ىف ةدايز صاخ لحب

 « فان » ةريبك ةيسثخ ةعطقب رخآلا هفرط نم

 نارحي نيذللا نيروثلا نورق ىلا طبرت
 دهع ىف نيضيقملا لوط داز دقو . ثارحملا

 امك ىدبألل ةنكمأب ادوزو ةثشيدحلا ةلودلا
 قة ورقلا ىلا كوبل وقح فانا لدا

 ىلا هطبرب

 باقي ال ثيراحملا نم عونلا اذهو
 طقف اهقشي نكلو ضرألا

 لمعتس ناك ىذلا ثارحملا

 ةعلا» قت لمعتس

 ىلآإلا ثارحملا

 امك قذاخ انام اميلحم. ندعي :ناكو

 طعغعضي كالجر ثرحلاب مايقلا
 رخآلا ىلوتيو ثارحملا ىغبقم ىلع اههدحأ

 ريسلا ىلع امهثحو نيروثلا هيجوت

 اهفيظنتو ضر ثلا ث رح ةيلمع ىهتنت نيحو

 ىرخأ ةيلمع أدت تناك ةيبمطلا لتكلا نه

 عيزوت ىلع فرش ناكو .. رذبلا ةيلمع ىه

 تناك نيح ةصاخو ) صاخ فلفوم روذبلا

 هقالزنا عنميو قنعلا ىلا دشي
 . ردصلا

 سمت وهو ..

 لازي الو لب -

 لبق رصمب ثيدحلا رب
 تاروث ثارحملا رحب ناكو .

 ىلوتي ناك

 بتاك » ىعدب ( جاتلل ةصلاخ ةيكلم ضرألا

 روذب نم فرصي ام لحس « بولا

 مهلالس ىف نييعارزلا لامعلا ىلع عزوبي امو
 ىف اهنوقلعي وأ مهيدبأ ىف اهتولمحب اوناك ىتلا
 .نككجت 0 مهفاتكأ ىلا اهنودش وأ مهباقر

 روذبلا نفد ةيلمع ىه ىرخأ ةيلمع أدبت تناك

 عيسفت وأ رويطلا اهطقتلت الثأ ضرألا ىف

 افارخ لوقحلا ىلع نوقلطي اوناكو .. اددب

 مدقتبو ( 5 لكش ) لقحلا ىف ريست ةيشامو
 ىرغيل بوبحلا ضعب لمحبي عار عيطقلا
 انايحأ ةيشاملا تلديتسا دقو . هعابتاب ةيشاملا

 (07 لكش ) ريزانخلاب ةثيدحلا ةلودلا رصع ىف

 لأ ريشي امك

 رهلظبو ثودحلا لياق ارمأ
 .(دعب أميق

 كلذ ناك ناو ) تودوريه كلذ ى

 تلطبأ ةداع اهنأ

 ١ مثاد حالفلا ناكو

 : تئاوشلا نم لوصحملا

 دئدنعو هحضت مامت غلب ىتح هومث ددحيو

 ىقنيل هلقح ى اع رورم

 هاعريو هب ىنعيلو

 لجنم قيرط نع متت تناكو داصحلا ةيلمع ًادبت

 ةسوقمو ةلوقصم ةيبشخ ةعطق نم عونصم
 ناوصلا نم اياظش عطقلل دعملا اهبناج ىف تبثت
 لشم ) نانسأ تاذ ةعيفر ( نارفقللا)

 ىلا عطقت تابنلا ناقيس تناكو . ( ةرشرشلا

 « ليلقي اهنم ىلعأ وأ ناسنالا ةبكر ولعب ام

 ءزجب لب اهناقيسب عمجت ال لباتسلا نأ ىأ
 نوفرعي ال اوناك امنأكو « قاسلا نم ريغص

 سردلا ةيلمع قوعت اهنأ ىوس ناقيسلل ةدئاف

 ىف لمعلا نأ روبقلا دهاشم ىف ظحالملا نمو

 اش ناك ةلحرملا هذه

 مسوم ءانثأ

 ءانا نم ءاملاو ةعجلا نم تاعرجب مهأمظ ءافطاب

 سيقب لقحلا بتاك ناكو مهنيب رودي ناك
 ةعرزنملا ةحاسملا ةفرعمل دقع ىذ لبحب هتحاسم

 . (2 لكش ) لوصحلملا رادقم طبض دصقب

 طبري - هداصح دعب - لوصحملا ناكو

 لوط نأ ىلا ارظنو ( ١ لكش ) مزح ىف
 اوناك مهناف اريصق ناك ةعوطقملا ناقيسلا

 ىتلا فارطألا ىقبت ثيحب نيتمزح نوعضي

 ةرارحلا ةجرد عافترال اق

 هيلع نوئيعتس اوناكف داصحلا

 دسم موال سس



 م لكش

 مسي ىو ادم



 فارطألا ىقالتتو جراخلا ىلا بوبحلا لمحت

 طسولا ى ناتمزحلا طبرت مث اعم ةعوطفملا

 عمزملا ناكملا ىف اعم مزحلا موكت مث لبحب

 هذه لمحبي رامحلا ناكو « هيف سردت نأ

 هعبتتو ( ٠١ لكش ) اهلقنب موقيو مزحلا
 طقاستي ام نوعمجي نيذلا لافطألاو ءاسنلا

 اهنولمحي لالس قف بوبح نم
 « نيتبنج » ىف رامحلا قوف عضوت بوبحلا

 هنع مفرتف نرجلا ىلا لصي ىتح هرهظ قوف مث
 . ةيلاع ةموك ىف اعم موكتو مزحلا

 ءالخ اضرأ ( ١١ لكش ) نرجلا ناكو
 لمحت امب بوبحلا نايس اهحطس ىلع ىوست
 ناريث اهقوف رورملل قلطتو ةثلتمم لبانس نم

 تناكو :

 4 لكش

 نع بولا لصفت ىتح تارم ةدع رودن
 تايلمع نم ىلوألا ةيلمعلا كلت ىلتو . ىفقلا
 تاذ ةارذملا ةطساوب ةيناثلا ةيلمعلا سردلا

 نالجر ةداع اهب موقي ىتلا ثالثلا بعشلا

 ةيلمعلا ىلت مث نبتلا نم بوبحلا ةيقنت دصقب
 ةثلاثلا ةيلسعلا ناك ملاو تقولا سفن ىف

 موقتو كلذك ةيرذتلا تايلمع نم ةريخألاو

 افوفك نهيديأ ىف نكسمي نهو ةداع ءاسنلا اهب

 منشأ يار سس



 ١؟ لكش

 ىلا بوبحلا اهب نعفدي ( ١؟ لكش ) ةيبشخ
 اهلقثث ضرألا ىلع طقاستتف ءاوهلا ىف العأ

 نقي مث . اديعب فيفخلا نبتلا ءاوهلا لمحبو

 ىتح عبرم لابرغ ىق بوبحلا ةلبرغب كلذ دعب
 . امامت نبتلا نم ىقنت

 ىلا كلذ دعب لقلت بوبحلا تناكو

 نم صاخ فلفوم ليكي نأ دعب عماوصلا

 عما وص ىلا لوصحملا ىقاب لقت هسفنب ىلوتي

 ةيطورخم عماوصلا تناكو 6 ةعيضلا بحاص

 ىلا ةداع عفترت نيطلا نم ةعونصم لكشلا

 اهالعأ فو نارتم اهرطقو راتمأ ةسمخ

 لمعتستو ريغص باب اهلفسأبو ةريغص ةحتف

 بوجلاب ةعموصلا ءلمل ةيولعلا ةحتفل

 نم ىجراخ ملس قيرط نع اهيلا نودعصيو
 ءالتما دعب ةحتفلا هذه قلغتو . بشخل
 بوبحلا دخُالف ىلفسلا بابلا امأ ؛ ةعموصل

 تناكو . كلذ ىلا ةحاحلا وعدت نيح هنم

 ( ١١ لكش ) ةرواجتم انايحأ ىنبت عماوصل
 دعب ةهتاحتف قلغت كرتشم دحاو فقس تاذ

 ىلع ةنرامعلا ىف رثع دقو اهنم ةدحاو لك ءلم
 ةينامث اهنم ةدحاولا رطق ةمخض عماوص

 ميسا هو اتسع



 لكش ١8

 امك ادج ةعفترم تناك اهنأ كش الو راتمأ

 رعقلا نيومتل امخض انزخم تناك اهنأ كش ال

 . ىكلملا

 عاونأ امامت ددحن نأ عيطتسن انسلو

 نأ عيطتسن انك ناو عرزت تناك ىتلا بوبحلا

 ىلا ذه .. حمقلاو نافوشلا اهنيب نم زيمن

 ثيدحلاب اهلوانتتس ىرخأ عاونأ باج
 نم اعاونآ نويرصملا فرع اهك . دعب اميف

 نع تدحنتت نيح اهل ضرعنس تاورضخلا

 . موركلاو قئادحلاو نيتاسبلا

 : ةعارزلا دايعأ

 تالفح لوصحملا عمج ةيسانمل ماقت تناكو

 نيبارقك داصحلا ةروكاب اهيف مدقت ةينيد

 هريغل وأ بصخلا هلا نيم هلالل وأ ىلحملا هلالل

 داصحلا ةملا لثم ىرخألا ةهلألا نم

 اهلا سريزوأ هلالا ناك الو .

 ىف اعئاش ناك هب لافتحالا ناف كلذك حمقلل
 « تلئنر »

 ةروص نيطلا نم نوعنصي اوناكو اهلك دالبلا
 مهنا نظلا بلغأو .. بوبحلا اهيف نونفدي هل
 ةاسأملا لشمتل داصحلا ةصرف نوزهتني اوناك

 نفدو تومو لتق نم .. هتايحب ترم ىلا

 ظفتحت رصم ىف ديعصلا ىرق تلظ دقو ثعبو

 دقو « ثيدحلا رصعلا ىتح ةروصلا هذهب

 رصم ىرق نم ةيرق ىف ةلبل تاذ ىسن اهتدهش

 لحجر اهب موق ةصقر تدهش .. ىطسولا
 ىقيسوملا قف لثمتت ةدغر ةايحب نامعني ةآرماو

 ةأحف لجرلا طقس مث .. امهتاصقرل ةيحاصملا

 ىنحنت مث ىكبتو لوعت هلوح نم ةأرملا رودتف
 اذاو ايح ثعب وم اذاذ هسمالت ىتح هقوف

 ىودت ةيخاصلا ىقيسوم او ليلهتلاو حرفلا

 منت ىتلا تاسغنلا ىف ىرسي ةايحلا بيبد اذاو
 . رماغلا رورسلا نع

 و ا

 ةصقرلا فده نع صقارلا تلأس دقو

 ىف ىدزؤت ةصقر اهنا لاقف اهملعت فيكو

 ائيلا تردحنا اهنأ دعشسملا نم سيلو ؛« ةصاخ

 ىتح انيحالف نيب ترقتسا ىتح نورقلا ربع

 . الصأ اهل اوفرعي مل ناو اهنوسرامي مويلا

 كديعب كلذك نولفتح نوبرصملا ناكو

 ديع وهو ةيعارزلا مهتلس ةحئتاف وأ نمار

 ىف لثدتي مويلا ىتح لازي ال ماع ىموق
 كيعت فورعملا ةيطيقلا ةنسلا سأرب لافتحاللا

 اديع هب فرتعت رصم تلظ ىذلاو زورينلا

 . ىمطافلا دهعلا ىتح اموق

 0 ا



 دايعألا نم رخآ اديع نويرصملا فرعو

 هدب وأ ىعيبرلا بالقتالا دنع عقي ةيعارزلا
 ديعب اندنع فورمعملا ديلا وهو ليلقب
  ديعلا زيمي ام رهظأ نم ناكو ميسنلا مش

 عضو - ىقيسوملاو صقرلا بناج ىلا

 ةمعطأ لوانتو همشو قانعألا لوح لصبلا

 نوبرصملا لازي الو ةسانملا هذه ىف ةصاخ

 ايموقو ايمسر الافتحا هب نولفتحي مويلا ىتح

 نورهسي هيفو ىوتشلا بالقنالا دنع عقيو

 باغألاو رهنلا ءام ىف نوسطغيو هلوطب ليللا
 رذبللا ةرتف هدعوم ىف بساني ناك هنا
 . اهب لافتحالاو

 دايعأ كل 61 ريغ نم كانه تناك دقلو

 ضصوصنلا ن

 تاراشالا نا لب اهتيهام ددحت ال انتلصو ىتلا

 و ةنيعم تابسانم ف ىرخأ

 ىرلأ
 ءام نا روصعلا مدقأ ذنم ىرصملا كردأ

 ب وه رهنل طقست ال لا رصم ناو هتامح دامع لا
 ءام ىلع ايف لوعي ال « اردان الا راطمألا اهيف

 نم ةريصق ةرتفل لامشلا ىصقأ ىف الا رطملا

 تاونقلا قشو رهنلا بيذهت ىف دهجف « ماعلا

 تاونقلا نم ةكبش هدالب تدغ ىتح عرتلاو

 نم ديفيل ةعارزلل ةحلاصلا هضرأ ىلا اههجوب

 نم ةبقع نكلو « هتعاطتسا دهج رهنلا ءام

 ءام نا كلذ هلييس ضرتعت تناك تابقعلا

 لوط ىلع هبسريو هعم نيرغلا لمحبي ناضيفلا
 نيرغلا لامها نا امانت كردي ناكو ؛ قيرطلا
 دوهجلا كلت ىلع ءاضقلاو تاونقلا دس ليفك

 ةياعر تناك اذلو اهقش ىف اهلّذب ىتلا ةينضملا
 نم اهصيلختو اهقيمعتو اهريهطتو تاونقلا
 ةيمهألا غلاب ارمأ اهكلاسم دي ىذلا نيرغلا

 ..اهمر ةعارارلا ريال نك هر رطل سال
 ىلا لصتل عرتلاو تاونقلا نكت ملو

 اذلو ةعارزلل ةحلاصلا ةعفترملا تاهحلا ضعب

 فوداشلا عرتخي روصعلا مدقأ ذنم هارث

 كرحتي بشخلا نم قرع وهو ( ١4 لكش )



 دحأ فو كلذك ىبشخ مئاق ىلع هطسو نف

 رخآلا فرطلا ىفو رجحلا نم لقث هيفرط
 ةانقلا وأ ةعرتلا ءام ف صوفي دلحلا نم ولد

 ىلعأ ىوتسم ى هيوحب ام بصيل عفري مث

 ني نتا بكت ةنايعأ بالا تسأل تاكو
 بولطملا ىوتسملا ىلا ءاملا عفرل فوداش
 ىولعلا فوداشلل ءاملا ردصم نوكي ثيحب

 فوداشلا هايم هيلا لصت ىذلا ضوحلا

 .. اذكهو ىلفسلا

 باج ىلا كلذك ىرصملا فرسع دقو
 ةيفوحلا هايملا بحسل ىرخآ ةادأ فوداشلا

  ىقاوسلا هبش زارط نم ىهو ةيقاسلا ىهو

 فيشك دقو .. مويلا نوحالفلا اهفصي ىتلا

 انوت ةقطنم ىف ةبقاس نع اماع نيرشع ذنم
 رصعلا وأ تارسألا رخلاوأ رصع نم ليحلا

 قمع نم ءاملا بلحتست ىنامورلا ىنانويلا
 ةلحرملا ىف دمتعيو نيتلحرم ىلع ارتم م5

 هقامعأ نم ءاملا بحسل ءالدلا ىلع ىلوألا

 ضوح ىلا لصوت تاونق ىف ءالدلا بصت

 رادت ىتلا ةفورعملا ةيقاسلا هلم بحست ريبك

 ىسدنه لسع وهو .. رئبلا ءام .. ناريثلاب

 رصعلا ىف ددج كش ريغ نم باجعالا ىعرتسي

 نم مجري ناك ناو رجآلا نم ةينبأب ىنامورلا



 ءاملل ديحولا دروملا ىه رئبلا كلت تماد ام

 . ةيحانلا هذه ىف

 قئادحلاو نيتاسبلا

 ثيحب ةميدقلا رصم ىف ةارسلا توي تينب

 اهطسوتت ىتلا نيتاسبلاو قئادحلا اهب طيحت

 ىف لثم نم رثكأ انيدلو . ءاملا نم ةكرب ةداع

 « كلذ ىلا ريشت رصم ءاحنأ نم ةقرفتم تاهج

 ةرحش ا/١ غلب ةمخضلا راجشألا ضعب نا لب

 رمألا بلغأ ىف لصي, مل ناو نايحألا ضعب ىف
 . ريبكلا ردقلا اذه ىلا

 لكش ١1

 ىبناج ىلع عقب راجشألا هذه ضعب ناكو

 ىلا ةيجراخلا تيبلا ةباوب نم لصوي ىشمم

 بناوج نيزت افوفص نوكي اهضعبو « رئبلا

 قسانتو ماظن ىف طيحت تاعومجم وأ ةقيدحلا

 ريشتو ( 1541١١ لكش ) هردحنمو قسوحلاب

 ىذلا لزنملا ىلا ةنرامعلا تويب راثآ ضعب

 ةعطق طيحبو ةلئاه ةقادح ءارو امامت ىفتخمي

 روس اهبناوج عيمج نم ابيرقت ةعبرملا ضرأل

 نم فوفص هللظتو تاحتف هالسعأب عفترم

 ةقيدح ىلا ىسيئرلا بالا ىدؤيو . راحشأل

 بنعلا ديقانعب ةمخفلا موركلا ثيح موركل

 -اىواآع سح



 بنعلا رصع ةيلمعب رياقملا رظانم رخزتو

 ١٠١ لكش ) مركلا لثميف ذيبنلا ةعانصو

 ىلا لقنت مث هنم فطقت بانعألاو (.ب < 1
 ريصعلا ىرجيو « مادقألاب سادت ثيح رصاعملا

 هنم المت ضوح ىلا ةريعص ةحتف قيرط .نع

 ةفصب ةعئاشلا رظانملا نم وهو .. ذيبنلا رارج

 . ةثدحلا ةلودلا دهع ذنم ةصاخ

 كرب ةداع قئادحلاب دجحوت تناكو

 ليخنلا راجسشأ اهب طيحت ءاملل ةليطتسم
 باج ىلاو .. اعافترا لقأ ىرخأ راحشأ وأ

 ةهطاحم ةروصقم ةداع دجوت تناك ةكربلا

 ءاسملا دنع لزنملا بر اهيلا ىوأي راحشألاب

 دل ىو سس ةرادضحلا مامن م



 ةريحبلا ىلع فرفرت ىهو ةيئاملا رويطلا بقري
 . ىدربلا تابنو ستوللا روهز نيب

 ةرسألا قئادح ىدحال ةروص كانهو

 بر اهيف لثم ىننا ةربقم نم ةريثع ةنماثلا

 دقو ةروصقم ىف هتجوز عم اسلاج تيبلا

 ىهو اهددعو ةقيدحلاب راجشألا ءامسأ تركذ

 ثالث اهني نمو افلتخم اعون نيرشثع مضت

 ةرحش نوثالثو ىدحاو زيمج ةرحش يش
 ةئامو ليخن ةرحش نوعبسو ةئامو ءاسري

 نيت تارحش سمخو مود ةرحش نورشعو

 نامر تارحش سمخو ةمرك ةرشع اتنئاو

 لثأ تارحش رشعو فاصفص تارحش عستو

 ناكو ؛ ةرجش ةئايسمخ ىلاوح اهتلمجو

 بتك ىتح كش ريغ نم هتقيدحب زتعي « ىننا »
 هتقيدح لالخ سوجي نأ لمأي هنا لوقي
 تحت ميسسنلا حورتسيل برغلا ىف ةعقاولا

 اهراجسثأ ىلا رظنلاب معنيلو زيمجلا راجشأ
 ناك امدنع اهسرغب ماق ىتلا ةميظعلا ةليمجلا

  ضرأللا ىلع شيعي

 دمع فى ةارسلا ثيدح اريثك ددرت دقو

 اذهف مهنيتاسبو مهقئادح نع ةميدقلا ةلودلا

 ةعبرم ضرألا نم ةعطق ىرئتشي 6« نتم »
 امهب سرغ عارذ انئام اهعلض لوط لكشلا

 رفح امك موركلاو نيتلا اهنيب نم ةبيط اراجشأ
 ىف ثدحتت رح فوخ اذهو .. ةريبك ةريحب اه

 هراجشأو اهب ىنع ىتلا هتقيدح نع هصن ةمدقم

 . اهرفح ىتلا هتكربو اهيف اهسرغ ىتلا
 ىلع اروصقم قمئادحلا ءاشنا رمآ نكي ملو

 تائشنملا نم الصأ ناك هنا لب ؛ ةارسلا تويب

 ىلا ريشي ثلاثلا سيسمعر ىرنل ىتح ةماعلا

 اضاوحأو راحشألل تاعارز ةبيط ىف ًاشنأ هنأ

 نكامأ اهب قئادح اتلدلا ىف اشنأ هنأو روهزلل

 ةهكافلا راجشأ عاونأ عيمج اهيفو ةهزنلل

 ىنلا راهزألا هب اسدقم اقيرط ًاشنأ امك ةولحلا

 تاتابن نم : راطقألا عيمج نم اهب ءىج
 انثدحتو .. © تمدز » و ىدربلاو « ىسا »

 نيثالثو ىدحا راضحاب هلبق نم توسبشتح
 دالب نم صصأ ىف ةرضخم روخب ةرحلش

 .. كلوي

 هتيب طيحت نأل ىرصملا بح نكي ملو

 دورولل هبح نم لقأب راجشألاب اهعرزي ةقيدح
 ةرهز عضوب امئاد لمجتت ةأرملاف .. ريهازألاو

 اهتهبج قوف سنوللا روهز نم نيترهز وأ
 اهدب ىف ةرهزب ةكسمم امئاد لثمت ىهو

 اهيدهت وأ اهفنأ ىلا اهبرقت وأ انايحأ اهممشنت

 ةدئام نيزي ام نيب نم ناكو .. امهتراج ىلا

 طاحت تيباوتلا تناك امك .. راهزألا نيبارقلا

 نم هنأ ىلا اذه .. اهقاروأو روهزلا ليلاكأب

 ةرابع تناك ةدمعألا ناجين ةفرخز نأ فورعملا

 نم حتنتملا ستوللا نم ةيتابن ةدحو نع
 تالافتحالا نكت عملو. . ليخنلا نم وأ همعارب

 اهنا لب دورولاو ريهازألا نم ولخت ةينيدلا

 . مايقلا ضرتفملا سوقطلا نم اءزج ربتعت تناك
 .اآمهب

 نيتاسبلاو قئادحلا ةعارز نكت ملو

 نا لب روصهزلاو راحشألا ىلع ةروصقم
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 انا ياكل نيصا وا ش

 نم ريثكلا نويرصملا ت

 تناكو مويلا انيدل ةعئاشلا رضخلا عاونأ

 اهسأر ىلعو مهدئاوم نم ايسيئر ابناج لتحت
 . تاركلاو لصبلا

 : راجيشألا عاونأ

 نأ ذا .. راجشألاب ةينغ رصم نكت مل

 راحلشأ احم ةبضهلاب لح ىذلا فافجلا

 ىداولا ىلا ىرصملا اجل نيحو .. اهتاباغ

 نم تاعقنتسملا تاتابن ىوس همامأ نكت مل

 ىتلا راه نشألا ضعبو ىدربلاو ستوللا

 لشثشم ىربكلا ةيئاشنالا لامعألل حلصت ال

 ءافرطلاو قبنلاو زيمحلاو طنسلاو ليخنلا

 . فاصفصلاو

 ىف لستك لكش ىلع طنسلا رهظ دقو
 ليعتسا دقق مودلاو حلبلا ليخن امأ « ىرادبلا

 حاولا ىلا هقش قيرط نع كلذو « فوقسلل

 روصعلا مدقأ نم انيدلو . التك همادختسا وأ

 تشنتسادقو 6.٠ اهرمأب

 نم فقس اهولعيو ةيناثلا ةرسألا نم ةربقم

 لين امأ .. ةراقس ىف حلبلا ليخن عوذج

 ( انيلبلا نم بونجلا ىلا ومني ىذلا ) مودلا

 ةعباسلا ةرسألا ذنم همادختسا ىرس دقف

 ىف لمعتست ليخنلا ع
 ءاهبألاو تالاصلا فقسأل تاماعد رمألا لوأ

 لابحلاب دشتو اهضعب ىلا انايحأ طبرت تناكو

 دعب اميف راجحألا ىف لثم ىذلا لكششلا وهو
 ةرامعلاب ةيتاينلا ةرامعلا نع ىنغتسا نيح
 تقو ىف نييرثألا ضعب للض ىذلاو ةيرجحلا

 ودج تناكو . ةرشع

 ةرامعلا زرط نم ازارط هونظف تاقوألا نم
 رحف ذنم لمعتسا دقف قتلا امأ . ةينانوبلا

 ةئماثلا ةرسألا ىف همادختسا داسو خيراتلا

 احاولأ عطقلل حاصي بشخ وهو ةرشع

 روصع ذنم ةففحملا هرامث تفرع دقو « ةريغص

 تباثلا نمف زيمجلا بشخ امأ . خيراتلا لبن

 ناو ةسماخلا ةرسألا رياقم ىف هيلع روثعلا

 . كلذ لبق همادختسا نم عنمي ال اذه ناك

 ىف هنم نفس ءانب صوصنلا مدقأ ركذتو

 هلضفي ناك بشخ وهو ةرشع ةنماثلا ةرسألا

 دقق ءافرطلا امأو « هريغ نم رثكأ نوراجنلا

 امهنأ فورعملا نمو روصعلا مدقأ نم تفرع
 ىف ةرثع ةيداحلا ةرسألا لالخ ىف تتبنتسا

 هقرع دقف فاصفصلا امأو . ىرحبلا ريدلا

 ةرشابم تارسألل قياسلا رصعلا ىف نويرصملا

 . ىدملا ضباقم هنم نوعنصي اوناكو

 عاونألا هذه بناج ىلا نويرصملا فرعو

 لشم ةدروتسملا باشخألا نم ىرخأ اعاونأ

 ذنم اهقاروأو اهناصغأ اومدختسا دقو ءاسريبلا

 ةلودلا ةذنم اهسلشخو ةرشع ةيناثلا ةرسألا

 ايسمآ نم ) ستبلاو نازلاو « ةثيدحلا

 زرألاو « ىداليملا عبارلا نرقلا ذنم ( ةيبرغلا
 « تارسألا ليبق روصع ذنم ( نانبل نم )

 ذنم ( ثدرألا قرشو ايروس نم ) ورسلاو
 ايروس نم ) ربونصلاو « ةرشع ةنماثلا ةرسألا

 نم رباقم ىف هيلع رثع دقو ( ىرغصلا ايسآو
 هنأ نظلا ىلع بلغيو ةثلاثلا ةرسألا رصع

 لبق ام رو صع ذنم .. كلذ لبق فرع

 دس ووو



 ( سوروط لابج نم ) نييرشلاو < تارسألا
 نم ( سوشبألاو « ةسداسلا ةرسألا ذنم

 . ىلوألا ةرسألا ذنم ( ةبونلاو تنويو شوك

 نييرصملا نأ كلذك ركذن نأ فيرطلا نمو
 .. جاكلبألا بشخ ةعانص ةفرعم ىلا اولصوت

 ىلع ةراقس مره تارمم دحأ ىف رثع هنأ كلذ

 ديرو ن1 تاعي تن نم ةنوعم ةييدخلاةمللا
 ورسلا رجش نم دحاو رتميتنس نع اهكمس
 ىتوؤي ناك رجش وهو ) ريينوجلاو ريونصلاو

 رمحأ هنولو ىرغصلا ايسآ نمو ايروس نم هب
 ( ةيكذ ةحئار هلو

 ْ : ةيعارزلا ليصاحلا

 ليسصاحملا نم اعاونأ نويرصملا فرع

 مويلا ىتح اهتعارزب موقت لازن ال ةيعارزلا

 ذدنم نويرصملا هفرع دقو حمقلا اهنيب نمو
 امك -- هديعب نولفتحي اوناكو روصعلا مدقأ

 .«رين»دوبعملل هبوبح مدقت تناك امك انمدق

 لبق ام رصع ذنم كلذك ريعشلا اوفرع دقو

 امك « ةعحلا هنم نوعنصي اوناكو تارسألا

 ذنم ةعيفرلا ةرذلا كلذك بوبحلا نم اوفرع

 اناولأ اعيمج اهنم اوتعضو ةميدقلا ةلودلا دهع

 . زبخلا نم ةنيابتم

 لوفلا اهنم نودرصملا فرع دقفلوقبلا امأ

 ءاسيوللاو سمرتلاو صمحلاو سدعلاو
 ميدقلا ملاعلا ىف اهتيص عاذ دقو نابلجلاو

 ىلا اوقاتشا مالسلا هيلع ىسوم موق نأ ىتح

 .. ىولسلاو نملا ىلا ةفاضالاب اهضعب لواثت
 مهأ نم ناك سدعلا نا تودوريه ركذ دقو

 نولكأي نويرصملا ناكو . مارهألا ةانب ةمعطأ

 ةولمعتساو +ةراصيبلا هّنم نوعنصنو .لوفلا

 ميسربلاو نابلجلا عم مهتيشامل اماعط كلذك

 . عيرلا ديع ىف اهنولكأب ةنالملا كلذك اوفرعو

 روذب اهنم اوفرع دقف ةيتيزلا روذبلا امأ

 ىونلاو .سخلاو مطرقلاو عورخلاو ناتكلا

 اودافأ دقو نوتيزلا راشو ليلاكأو ثاردأو

 فق تيزلا اومدختساو تويزلا روذب رصع نم

 , ناولألا ةعاص قو ةءاضالا ىو مهماعط

 . كيلدتلا قو روطعلاو

 رامث اياقي رياقملاب هيلع رثع ام نيب نمو

 ضامحلاو موثلاو لصبلاو جنرنلاو عرقلا

 امك رضخلا نم عاونأك اعيمج تمدختسا دقو

 . كلذك ةيبط ضارغأ ىف اهضعب مدختسا

 لصبلا مزح نوقلعي انمدق امك نويرصملا ناكو

 . دايعألا ضعب قى اهب اكربت مهقانعآ لوح

  كسنم ةيخولملا مث تفللا كلذك اوفرع دقو

 لجفلا اوفرعو ..لقآلا ىلع ىنامورلا رصعلا

 تبشلاو سفركلاو سنودقبلاو تاركلاو
 .. نيبارقلا نمض اهنومدقي اوناكو ةريزكلاو

 قى لمعتست خيطبلاو سفركلا قاروآ تناكو

 لمعتسي لسعبلا ناك امك تايموملا نييزت

 . ىتوملا شاعنال

 خيطبلا ةعارزب رصم ترهتسشا دقو

 ناكو . سوقتلاو ءاثقلاو عرقلاو مامشلاو

 « تاحاولاو ايلعلا رصم ىف عرزي خيطبلا

 هراهزأو هقاروأ ىلع رثع دقف مامسللا امأ

 مامسشلاو خيطبلا ناكو .. رياقملا ف هروذبو

 د ا



 ومني ناك هنا نظلا ىلع بلغيو نيغص مجح نم
 ةمعطأ نم لثم ام نيد نم ءاثقلا تلثم دقو ايري

 . نيبارقلا قاوم ىلع 0

 ليقو ةهكافك لكؤت ءاسريلا رامث تناكو...
 ضارمأ جالع ىف ةيبط ةدماف اهل تناك هنا

 نم نيعون نيب نويرصملا زيم دقو نانسألا
 .ةيبطلا تاقصولا ىف امهومدختسا شاخشخلا

 ةهكافلا عاونأ نيب نم نويرصملا فرع امك

 قبنلاو نيتلاو زيمجلاو حلبلاو مودلاو بنعلا .

 اوناكو زيزعلا بح كلذكو « نامرلاو

 نولستيو تالفحلا ف فويضلل ةيحت هنومدقي

 هيطعي ىتح ةعجلا بارش ىلا هنوفيضيو هلكأب
 , الح اقاذمو ةهكن

 ةيبنجألا ةهكافلا نم نودروتس اوناكو

 شمشلاو خوخلاو زوجلاو قدنبلاو زوللا

 ىلع اهب ىتوي ناكو بونرخلاو ربونصلاو

 . ىرغصلا ايسآ نمو ايروس نم بلغألا

 : رويطلاو ةيشالا

 مدقأ ذنم ةيرصملا رباقملا شوفت رخزت
 رضظانمي تارسألا رصع رخاوأ ىتتح روصعلا

 ديسصو اهتيبرتو ةيشاملا ةايح لثمت ةعونم
 امم هلك كلذب ةلصتملا تاضايرلاو رويطلا

 ىرصملا ةياسنع ىلا ةحضاو ةراشا ريشي

 لحارملا نم ةلحرم ىف تغلب ىتلا ناويحلاب
 . هعاونأ ضعبل سيدقتلا دح

 هناريثو هراقبأل ىلطعي ىرصملا ناك دقو

 انايحأ اهنيزيو اهيلا ثدحتيو اهللديو ءامسأ

 . دئالق وآ لجالجب
 ىنع ىتلا تاناويحلا يهأ نم روثلا ناكو

 ق وهف كلملاب هتع ىتكي ناكو .. ىرصملا اهب

 قصتلا بقل وهو « ىوقلا روثلا » مهبأر

 اناو اهتيامت ىتح روصعلا ةيادب ذنم ةيكلملاب
 ىف كللا طم ةروهشلل سرعن ةخول قف قتل
 هتوقل ازمر هينرقب ةعلق حطاني روث لكش
 1١6(. لكش ) هتاوفتعو

 ةهلا روحتح ةهلالل زمرت تناكف ةرقلا امأ

 ىلع كلي اك وج ةامسلاو كاهل زنا
 نوللا وأ ضيبألا نوللا ناريثلاو راقبألا

 ءارمح وآ ءادوس ةريبك عقب طقرملا ضيألا

 نورقلا امأ « ىني نول تاذ وأ ءارفص وأ

 ى انيقتلا ناو ةداع لكلا ةيلاله وأ ةليوطف
 اوناكو . ةريصق نورق تاوذ ناري شوقنل

 اهنوديري ىتلا ةقيرطلاب نورقلا انايحأ نولكسشي
 لفسأ ىلا اهليوحت ىلا نوليمي اوناكو
 فرعن انسلو . ىكلاو طشقكلا قيرط نع



 ل اة لكش

 فرعن اننكلو ىرصملا روثلا لصأ قيقحتلا ىلع
 دودحلا جراخ ىلا نيبرصملا جورخ دعب هلا

 عاونأ تمدقتسا ةثئيدحلا ةلودلا ىف ةيديلقتلا

 ةدعابتملا ةريصفقلا نورقلا تاذ ناريثلا نم

 نم اهب ءىج طقرألا نوللاو ىلاعلا مانسلاو

 راقبألاب كلذك ءىج امك ايروس نمو ةبونلا

 . نييثيحلا دالب نمو صربق نم

 تاللالسلا نيسحتن ىنعب ىرصملا ناكو

 ىتعي ناك امك صرحلا دشأ كلذ ىلع صرحيو

 فق ةرح اهقالطا نم الدب اهنيمستو اهتيذغتب
 اهلسري وأ زبخلا نيجع اهل مدقي هارتف ىعارملا
 . تاعقنتسملا ىف ىعرملا ةرفو ثيح لامشلا ىلا

 رباقملا ىلع ةروصملا رظانملا ضعب نيبتو
 « ١ لكش ) راقبألا ةايح نم ةفلتخم لحارم

 اذهو ةرقب ديلوت ىلع دعاسي لجر اذهق ( ٠
 مايقلا نم نكمتيل اهتبقر ىف لجعلا طبري رخآ .

 ىعرملا ىلا اهقوسي ثلاث اذهو اهنبل راردتساب

 انه بيط ىعرملا نأب هيلا ثدحنت ىهو قفر ىف
 ىوق روث نيب حيقلت ةيلمع هذهو « كانه وأ

 مظعم ىف رركتت رظانم ىهو .. دولو ةرقبو

 راقبألا ةايحب مامتهالا ىلا ريشي امم نايحألا

 رصم ىحالف ىف هظحلن لازن ال مامتها وهو
 لمعلاو اهتياعرو مهراقبأب مهتيانع نم مويلا

 . اهل ماعطلا ريفوت ىلع

 مهزيمب صاخ لكش مهل ناكف ةاعرلا امأ

 مهنم نيشحوتملا ىلا برقأ اوناك .. مهريغ نع
 ري لكش مهروعش نوصقي نينيدمتملا ىلا
 ثوريسيو مهاحلو مهبراوش نوقلطيو مظننم

 نم ةبقنب نورئتسي مه وأ رمألا باغأ ىف ةارع
 .... مهتأروع ىطغت داكت ال روفضملا ىشقلا

 كش ريغ نم مهتابجاو نوفرعي اوناك مهنكلو

 تاودألا زيهجتب ىعرلا بناج ىلا نوموقيو
 ىعارلا ناكو . كامسألاو ةيربلا رويطلا ديصل

 اريصح اهفرط ق قلعي اصع ةداع لمحبي
 ءاقتا وأ مونلا ديري نيح ءاطغ همدختسي

 ةاعرلا بحصت بالكلا تناكو .. ريرهمزلا
 تناكو -- ةسارحلل - مويلا مهدهعت امك
 نم ةريسع ةيلامشلا تاعقنتسملا ىف ىعارلا ةمهم

 اديعس هارن ةدوعلل ناوألا نآ اذاف كش ريغ

 اهشيعي نأ عمزي ىتلا ةرقتسملا ةايحلاب احرف
 ىلا باهذلا دواعي ىتح نامزلا نم ةرتف
 عضخت ةدوعلا دعب ةايحلا نكلو ؛ تاعقتتسملا

 نع ةاعرلا اهمدقي باسحلا نم ناولأ ىلا
 « اهوملست ىتلا مهراقبأو مهناريثو ميتا

 دل ماما



 ةعيضلا بتاك مدقي عيطقلا ضارعتسا دعبو ظ

 . ةاعرلا لمع ةجيتن نع اهبحاص ىلا اريرقت

 ةريبكلا ةيشاملا : نيعون نم ةيشاملا تناكو

 ةريغصلا ةيشاملاو « راقبألاو ناريثلا ىنعتو .

 ناعطق امأ « زعالاو شابكلاو سويتلا ىنعتو

 أردان الا رباقملا ناردج ىلع لثمت ملف ريزانخلا

 هعيطق متخب ىنعي عسسيطقلا بحاص ناكو
 هناريثو هراقيأ طلتخت ال ىتح ةزيمم تامالعب

 . (؟١ لكش ) اهريغب هتيشامو

 ى انايحأ ىبرت ةريغصلا ةيشاملا تناكو

 ناكو ىمويلا كالهتسالل نمستو لزانملا

 ىلع مهماعط ىف كلذك نودمتعي نويرصملا

 تالحر ىف نوجرخي اوناكف صنقلاو ديصلا

 ( ةطوشنألا ىذ لبحلا ) ةلابحلا ةطساوب ديص

 ديصلا بالك وأ (ب« أ ؟؟ لكش )

 لتايتلاو ءابظلا نوديصي اوناكو (؟م لكش )

 ىلا مضتو اناسيحأ سنأتست ىتلا لوعولاو
 اهماعطاب نمست نأ دعب ةريغصلا ةيشاملا لئاصف

 ناولأ نم نولب ىنعي ىرصملا ناكو

 ديص ةضاير ىهو هيلا تببح ىتلا ةضأيرلا
 جناريموبلاب تاعقتتسملا ىف ةيربلا رويمطلا
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 كايسشلابو « ب « 1( ؟6: لكش ) انايحأ

 نوموقي اوناكو ( ٠5 لكش ) ىرخأ انايحأ

 رهشأ نم ناكو اهنيمستو اهتيبرتب اهديص دعب

 طبلاو زوألا نمستو ىبرت ىتلا رويطلا
 ديص كلذك اوفرع امك ( ب « 1 ؟5 لكش )

 (؟0 لكش ) حسقلا لوقح نم كابسشلاب نامسلا
 مهيديأ ىلا لصن ديصلا رويط نكت مل املو
 اوناك مهئاف « امامت ةايحلا ديق ىلع ىهو امئاد

 نفر

 مهتويب ىلا اهلقت مث اهفيظنتو اهحبذي نوموقي

 زوألا لثميو ( ؟8 لكش ) مهدئاوم نيزتل

 مثالولا رظانم نم ايديلقت ارظنم امئاد طبلاو
 . تالفحلاو

 اهوفلأ ىتلا نييرصملا ةايح نم باج اذه

 نولازي ال ىتلا ةبيطلا ضرألاب اورقتسا ذنم

 سفنب اهيف ةعارزلا ثوسرامي اهيلع نوشيعي
 اوناك ىتلا تاودألا سفتبو لب قرفلا
 رطخ تاذ تسيل تاليدعت عم -- اهنولمعتسي
 ىتلا اهتيشام نوبحيو اهنوبحي ىتلاو -
 ةايحلل مهبح وه ابح مهتويب ىف مهعم شيعت

 . م+



 نييرصللا ءاهلق ىنع بطلا (و)

 ةمدسقم

 بطلا لوصأ نع انثحب نحن ام اذا

 ةراضح لك دهع لوأ ىف دجحن انناف « ىرشبلا

 «ثادحأو ملاعم نم هب طاحأ ام هّللآ رصع « هب

 « هتايح نم ةقيقد لك ىف اهمكحتب نمآو

 « رحسلا قلخف « اهنم ةوطخ لك ىف اهلخدتبو
 « ىتونهكلا بطلا وأ « ىكلملا بطلا وأ

 بسح « ىئاحورلا جالعلا بورض فلتخم وأ

 ييثأتلا ةلواحمل « نوكلل اهروص ىتلا ةروصلا

 وحنلا ىف تالالسلا ءاملع فلتخا دقو

 نم مهنمف . هرمأ لوأ ىف بطلا هعبت ىذلا

 تايضتقمل اعبات ايبيرجت ايلمع أدب هنأ ىأر
 عباسطلاب غبطصي مل هنأو « ةيمويلا ةايحلا

 نهذ ظقيتسا امدنع الا ىنيدلا وأ ىرحسلا

 مهنمو . هب طيحب اميف لمآتي أدبف « نانالا

 أدب بطلا نإ « كلذ ضيقن ىلع « لاق نم

 تاظحالملا فنصي نأ لبق ؛ ةذوعشلاو رحسلاب

 . ةيعقاولا
 سكع ىلع «؛ ميدقلا ىرصملا نأ الا

 ءارو اميف ريكفتلا نع اديعب ناك ؛ قيرغالا
 دمتعاو « ةيضارتفالا تايرظنلا نعو ةعيبطلا

 تاظحالملا سيدكت ىلع هتراضح دييشت ىف

 كلذ, فاضأف « اهنم ةدافتسالاو ةيعقاولا

 ناعرس « ةيزيرفغلا هتنطفق ىلا ةيلمع ةربخ

 ىجنويلغ لوب روتكدلل

 « هريكفت بيلاسأ ىف نيب ضقانت ىلا اندأ ام

 تباش قيتعلا ركفلا نم ةفلختم بساور ءاقبل

 جازملا اذهو « ةييرحتلا هتعزن هتققح ام

 انتسارد نم ةوطخ لك ىف هفداصتس بيجعلا

 . نييرصملا ءامدق بطل

 خيرات لاوط - بطلا ىلع ترم دقو

 ةنس +٠٠ قرغتسا ىذلا ةينوعرفلا رصم

 ةراضحلا ثيح نم نيابتلا لك ةنيابتم دوهع

 دقف « ةايحلا ىلا ةماعلا ةرظنلاو « ةديقعلاو

 صنقلا ةهلآ دهع بقاعتلا ىلع اهلالخ رصاع

 تالواحم مث « لئابقلا ةهلآ مث « ةعارزلاو

 ىتلا ىضوفلاو روهدتلا ةبقح مث « ديحوتلا
 تاحوتفلا دهع مث ؛ ىويسآلا لالتحالا تزيم

 لصو ىذلا ؛ ةثدحلا ةكلمملا نايا ةديجملا

 دح ىلا درحتو هتاقيقحت ةمق ىلا بطلا هيف

 دعب سرفلا مكح مث ؛ ىتوهاللا هعباط نم ريبك
 ىلا هيف داع ىذلا . م . قى عباسلا نرقلا

 رم ىلعو .. ةذوعشلاو ةيسردملا دوكرلا

 ىنوعرفلا بطلا عاطتسا ةنيابتملا بقحلا هذه
 « كاذنيح فورعملا ملاعلا ءاحنأ ىف رشتني نأ

 اذلو ؛ هناريج دمئاقعب هرودب برشت هنأ امك

 هناولأو ةفلتخملا هراوطأب هرصح نكسب ال هناف

 قيرط ىف رسي مل هنأ ذا « دحاو راطا ىف ةنيابتملا

 ىآ ىف ةدحاو ةروص ىف دمجتن, ملو « ميقلسم
 . هلحارم نم ةلحرم

 - مالا



 قوعرفلا بطال انتقرعم لوضأ

 ىلا بطلا اذهل انتفرعم لوصأ در نكسيو
 ىدربلا فئافل ىلاو ةغللاو ةنايدلا ىف ءاج ام
 ىلع نود ام ىلاو « مويلا ىتح تفشتكا ىتلا

 نم هيلع رثع ام ىلاو « رياقملاو دياعملا ناردج
 تامولعملا كلت بلغأو . ثثحلاو تايمومملا

 ش . ةثدحلا ةكلمملا نراقي

 قباسلا دمعلاو ميدقلا دهعلا بط امأ

 ءاج ام ىدعتي ال ليئض هنع هفرعن ام ناف رسألل
 سيتوثأ نأ نم ىمادقلا نيخرملا تاباتك ىف

 ىذلا رمألا « ميرشتلا ىف اباتك عضو انيم نبا

 اهخضرأت : ىدربلا سيطارق

 « ةقيقدلا ةيوفللا ثاحبألا تدأ دقن
 هذه اهب تنتك ىتلا بيلاسألا ةساردو

 اهتأ نم يغرلاب قيحس ديع ىلا عجزت لوصأ
 نم اهلك ةخوسنم اهنأب نيقيلا ىلا سيطارقلا
 ١م.ءاو +18١ نيب ةرتفلا ىف تبتك اعيمج
 نمضتت اهسفن تاطوطخملا هذهو . م . ق

 عجارملا نع تامولعم ركذ لثم « كلذ ىلع ةلدآ

 دجو » لثم تارابع دورو وأ ةيلصألا
 اهنأ ىلع لدن « ةباتك دجوت ال » وأ « اقزمم

 ؛ ميدق وأ قزمم لصمأ نم ةخوسنم

 لصو دق ناك بطلا نأ داقتغالا ىلع لمحبي

 كلذ لبق راهدزالا نم اهب سأب ال ةجرد ىلا
 نم سيطارقلا ضعب ىف ركذ امو ؛ ىئانلا دهعلا
 ةرسألا ىلا هلوصأ عجرت اهتايوتحم ضعب نأ
 وخرؤم نييرصملا نع هاور امو « ةيناثلا
 نم هطابنتسا نكسي امو « مهؤابطأو قيرغالا
 تاراضحلا ىف بطلا هكلس ىذلا كلسملا

 نم تاراضحلا كلت ىف ال < ىرخألا ةيعارزلا
 نم مغرلاب سونفقنلاو دئاقعلا ىف هباشتلا
 . ناكملا وأ نامزلا ىف اهدعابت

 اهتايوتحمو اهلوصأو

 ةقيتع تحبصأ تاملكل ةيريسفت شماوه وأ
 اهلكو « ءارقلا نم تاقيلعت وآ ؛ خسنلا دنع

 . ديلا سفنب ةيوتكم

 قاف شا سووا ف ةوولام لوقا مآ
 ليلقلاو ةهلألا ىلا اهرثكأ بسنت سيطارقلا

 اهنأ بلغألاو « نييمدآ صاخشأ ىلا اهنم

 عجرت ىتلا ةيبطلا تاعوسوملا نم اهلك ةاقتسم
 ائيش فرعن ال ىتلاو « اهلبأ ٍنورق ةدع ىلا

 اهيفلونم نع وآ اهتأشن ناكم نع

 [ ىدربلا سيطارق مهأ

 « نيلربو « تسرهو « زرباو « ثيمس نيودأو قا الن با لقا ا جيشاورلا معأ نا

 كانهو . جريزل راكو « ندنلو « ىتيب رتسشو

 مهم ج86 دج



 ىهو ةيدرف تاعومجم ىف ىرخآ تاطوطخم
 قاروألا هذه نم - كانه مث .. ةيوناث فئافل

 ضرأ ىف ةنيفد لازت ال ىتلا ةورثلا كلت

 . اهب ةنيتضلا رصم

 باتكلا دي ىلع 5 مقا ةيلمع تناكو

 كلت تناكو « ءابطألا ةطاساوب ال نيفرتحملا

 ضعب نم رهظي امك لوادتلا ةريثك تاطوطخملا

 : لثم شماوهلا ىلع ةدراولا تارابعلا

 اذه » وأ « اديفم هتدجوو اذه تيرج »

 لوقتم طوطخملا ْنأ ىلع لدي امم ©« بيط

 كلت نأ ذا ؛ هريغ نم هشماوهو هريفاذحب

 . هسفت خسأتلا طخب ةئودم شماوهلا

 ثيم نيودأ ةساطرق - ١

 نكمي الو . م . ق ١68٠ ةنس تبتك

 أامدق رثكأ اهنأب ةلئاقلا دتسري ةيرظنب مرجلا

 باتك ىلع ىوتحت ىهو . زربا ةساطرق نم

 اهتميق ىف لضفلا هيلا عجري ىذلا حورجلا

 جالعل ةراسشا تنود اهرهظ ىلعو  ةقئافلا

 داعبأل » « اهناونع ةباتكو « ميقتسملا ضارمأ

 « ذيواعتلاب رسخزت « نوعاطلا ةنس ءاوه

 . خويشلا ىلا بابشلا ديعي مهر ىرخأو

 ةدهاشم 48 لمشي هناف لوألا ءزحلا امأ

 : ةمانسعلا ةعارسلاو ماظنلا ةيئارج»ف ةيعقاو
 فئألاف سأرلا نم مسجلا ميسقتل اعبنت ةمسقم

 رسهظلا تارسقفو ةبقرلا تارقفو كفلاو
 حوللاو فتكلاو ةوقرتلاو ردصلاو عالضألاو

 حجرملا نمو « ىرقفلا دومعلا ىتح نيديلاو
 نا ثيح مسجلا ءازجأ لك لمش ناك هنأ

 ىرقفلا دومعلاب ةصاخ ىهو هيف ةدهاشم رخآ

 . ةصقان ةرابعب متتخت

 هذم ىف ضرعلا ةقيرط نأ ظحاليو
 ف دب ةقدلاو ماييسطللاب نه ةضالارلا

 تاميلعت » : ىتآلا ناونعلاب دنت ةدهاشم

 تسصخحف اذا 2 : صحخفلا ءىجمإ مث اي نأشب

 لق » : صيخشتلا هعيتتو « .. هب الحر

 نم هلوسصح عقوتي امو « .. هصخب اميف

 هنم سوئيم وأ هيف كوكشم وأ بيط لآم

 : ةيلاتلا تارايعلا ىدحاب هنع اربعم

 ضرم » وأ « هحفاكأس » وأ « هحلاعأس »

 اذهو . جالعلا ىتأي كلذ دعبو ؛ « هحلاعأ نل

 ةيعقاوب زاتمي ةساطرقلا نم لوألا ءزحلا

 رحسلاو تايرانلا نم راغلاو ةظحالملا

 « ىرخألا تانلؤملا اهب رخزت ىتلا ةذوعشلاو

 اهيبسي احورج لوانني هنأل كلذ ناك امبرو

 . خاورألاو ةهلآلا ىلا اهعاجرا نكمي ةيفخ

 ةفافللا نم ءزحلا اذه نا دتسرب لاق دقو

 هنأو « ملاعلا ىف ةحارحلا نع بنك ام مدقأ

 دنعىبطلالاحملا ف ةريبك ةحض ثدحأ دق دبال

 دسحم روتكدلا انذاتسأ لق دقو : هروهظ

 ةساطرقلا هذه ةيبرعلا ةغللا ىلا نيسح لماك

 دل ه#و ال



 نف نيب لوحتلا ةطقن تناك اهنا اهنع لاق ىتلا

 فلؤملا ةيسفت للحو « بطلا ملعو جالعلا

 كلت ىف بطلا ةلوازم فورظ هب ءاضأ اليلحت

 فلتخي اصخش فلؤملا ىف ىكر ذا « روصعلا
 مزالي ايداع اناسناو « رحاسلا نهاكلا نع

 تامالع ىندأ بقرتيو ةليوط ىلايل ىضرملا
 « هتاظحالم بوبيو بتري مث « مهيف ءاربالا

 « ةافولا رس فرعيل ىتوملا حيرشت ىف رصقي الو

 مالك ابنحتم ةيعيبط ةغعل ىف هتاظحالم ىلمي مث

 فلؤؤم نوكي نأ دعبتسا كلذبو « نيهقفتملا
 بتوحمأ - دتسيرب لاق امك  ةساطرقلا

 اوجردو ةنهكلا نع مولعلا اوقلت نمم هريغ وأ

 احارج ناك هنأ وأ « ريكفتلا ىف مهبولسأ ىلع
 حبست ال بورحلا فورظ نأ ذا « ايركسع

 لماكلا فارشالاو ةيفاك ةدم حيرجلا ةظحالمب
 تاباسصالا تناك الو . هتلاح روطت ىلع

 دق ىذلا عونلا نم ةساطرقلا ىف ةروكذملا

 دقف « قهاش عافترا نم طوقس نع ببستي

 دحأ ءانب رصاع دق هنأ ول امك اهفلؤم ادب

 دحاولا دييشت قرغتسي ناك ىتلا تامارهألا

 ناك ىتلاو « اماع نيثالث نم برقي ام اهنم

 اهب ليعلا ءانثأ كش الب نوياصي لابعلا

 ثداوحلا هذه نأ اميو « ةفلتخم تاباصاب

 اهدعابت حمسي ةدعابتم ةنمزأ ىف عقت تناك

 « باصم لك ةلاح روطت عبتتو ليوطلا لمأتلاب
 هذه فلؤم نوكي نأ نيسح لماك حجر دقق

 هذه دحأ ءان قف كرتشا دق ةيدربلا

 . ثامارغهألا

 ؤربأ ةساطرق - ؟+

 ضارمألل انتفرعمل ىماسألا عجرملا ىه
 ةلماك انيلا تلصو دقو « جالعلاو ةينطابلا

 ةنسلا خيرات لمحت ىهو « هيوشت نودب

 ىأ ) لوألا سفوتمأ دمع نم ةعساتلا

 نم ةعومجم نع ةرابع ىهو ( . م . ق +٠6
 تلصو ةفلتخم عيضاوم ىف ثوحبو تافلؤم

 « اهلوصو بيترت بسح اهخسنف بتاكلا ىلا
 اذه ملع نع ةركف ءاطعال اهرصح نكميو
 هجولا ىلع هيف صصختلا ىدمو تقولا

 : ىتآلا

 . ةهلآلا تالسوت ح ١

 . اهجالعو ةينطابلا ضارمألا - ؟

 كا 2

 . نويعلا ضارمأل تافصو لل م

 . دلجلا ضارمأل تافصو ل غ

 . فارطألا ضارمأل تافصو ل ه

 . ةفلتخم تافصو ل 5

 . اهجالعو ءاسنلا ضارمأ ل ++

 امهو ؛ نييارشلاو بلقلا نع نافلوؤم م
 انيلا الصو ناذللا ناديحولا ناملؤملا

 . ءاضعألا فئاظوو حيرشتلا ىملع ىف

 اذهو « اهجالعو ةيحارجلا ضارمألا -
 رصتقا امئاو حورجلا لوانتن مل ءزجلا

 . جيرارخلاو ماروألا ىلع

 ضرملا ىلا نيبرصملا ةرظن ىلع لدي اممو



 لكشلا ىلع ةمهملا ةساطرقلا هذه لهتست نأ -
 1 : ىتآلا

 لكل ةيودألا ريضحت باتك ادبي انه »

 ىف تدل'و دقو « هضارمأو مسجلا ءازجأ

 ةداس تاس تح ةنهك عم سيلوبويله

 تدلثو « ةدحنلاو دولخلا كولمو ةبامحلا

 ديس ىنحنمو .. ةمومألا تاهلآ عم سياس ىف

 ضارمألا درط ىلع اهب نيعتسا تاملك نوكلا
 بطلا انل ودب اذكهو .. « ةهلآلا نع

 . رحسلا نم بلاق ىف ابوبصم ىنوعوفلا
 صاخلا مسقلاو ىحارسجلا مسقلا امأ

 سفنب نابوتكم امهف « ةدعملا مف » ضارمأب
 هذه ىوحتو « ثيمس نيودا ةساطرق ةقيرط

 ىلع ىنبم ةايحلل ريسفت لوأ ةساطرقلا

 . ريطاسألا ىلع دمتعم ريغو ةيفسلف تالمأت
 ةعومجم ىلع لمتشا اهنم اءزج نأ امك

 اذ اهركامراف اهم: تامج ةيبط تاقظو
 نم ريثكلا اهلوانت ببسب اذهو رصعلا
 اهف ©« لبا » فرعت دقو . ةنطابلا ضارمألا

 ءاقستسالاو مروتلا اهنم ؛ ةدع ضارمأ ىلع

 نأ الا « مازجلاو ميخيفتالاو ةيئاملا ةليقلاو

 هتاريسفتو هتمجرت نع اوضري مل ةغللا ءاملع

 رربي فصو اهبحصي مل ءامسألا كلت نأ ذا

 زواحت هنأب ىأرلا ىلا ىدأ امم ؛ ةمجرتلا هذه

 . ريسفتلا ىف ةلوقعملا دودحلا

 كانه مق
 ءاسنلا ضارمأ ىف نوهاك ةساطرق ل ب

 فئافللا مدقا نع لمحلاب نوكتلاو ةدالزلاو
 اضيأ ىوتحتو ( . م . ق ٠+١ ) ةفورعملا

 . ىرطيبلا بطلا ىف ءزج ىلع

 نم ةبيرق ىهو « تسره ةساطرق -
 . خيراتلاو ىنعملا ىف زربا ةساطرق ىدرب

 نم ةعوسمحم « نيلرب ةساطرق - ه

 ثدحأ ىهو « ذيواعتو تاصيخشتو تافصو

 : نيودا ىتسسساطرق نم زرباو
 .(.م.0ق م١

 بطلا نم جيزم ىهو ندنل ةساطرق س 5
 « ةريثك ذيواعتو ةليلق تافصو اهبو رحسلاو
 اهنع تحسم ةياتكلا نأ ىأ « ةحيسم ىهو

 . ةبعص اهتءارق لعج امم « ةيناث اهيلع بتكيل
 نجاهتب وك ىف جريزلراك ةساطرق ح
 نويعلا ضارمأ اهعوضوم ( . م. ق ) 1٠٠

 ايفرح القن ةلوقنم نوكت داكت ىهو ةدالولاو

 . زربا ةساطرق ىف دمرلا باب نم

 سرادلا

 بطلا سرادم ىلوأ ةأشن نأ ققحملا نم
 ةرسألا دمع ىلا عجرت ةينوعرفلا رصم ىف
 ةرهس غلب سرادملا هذه ضعبو « ىلوألا

 سيلوبويله ) ونويا ةسردم اهئيب نم ؛ ةريبك
 سياس ىف تئشنأ ةسردمو « ( قيرغالا دنع

 سيردنن نهرودب نمقي ”نك ىتاللا تادلوملل
 ةسردمو « مهسفنأ ءايطألل ءاسنلا ضارمأ ملع

 « اهتبتكم ةرهش اهتداز ىتلا فتمب بيتوحمأ

 دهع ىتح ءابطألا اهيلع ددرتب ناك ىتلاو

 ؟(دالبلا لاشلا قوقل: شوعلاج
 كلت نأ 1ععطن»6© 6« ريفل » ريتعو

 تناك « ةايحلا توبي » تيمس ىتلا سرادملا

 اوناك نيذلا نيخاسنلل تيتاوح لكش ىلع

 اوناك ةّبلطلا نأو « ملعلا نم ريبك بناج ىلع
 © ءاملعلاو ةفسالفلا ةلياقملا اهيللع نوددرت

 هممت امك ىكينيلكالا ميلسمتلا نأ فيضيو
 رودويد لاق دقو . ام دوجو هل نكي مل مويلا

 بيبطلا نم لقني ناك ميلعتلا اذه نأ ىلقصلا

 - قوبل



 ةافتحالا ىلع هلم اسوح يوت هنا ىلا
 مسنا ةيلئاعلا ديلاقتلا هذهو . هملع ةيرسب

 نحنف « ميدقلا ملاعلا دالب لك ىف بطلا اهب

 ةلالس دايبلقسألا ىلع افقو قيرغالا دنع هدجن
 طارقبأ انميلا ىمتني ناك ىتلا سويبلقسأ

 ىلع ضرفي طارقبأ ىرتو « سونيلاجو
 . نامتكلا اذه لثمب زعوب امسق ءابطألا

 ىتح ديلاقتلا هذه نوعبتي ءابطألا رمتساو
 ةفافللا ىف تدرو دقف ؛ ىحيسملا رصعلا

 ©:همهوزصهي 6 انيساش » اهسرد ىتلا ةيطبقلا

 عم اهترضح ةرطق هذه » : ةيتآلا ةرابعلا

 504 ىبأ

 ةرسألا كولم دحأ ) سيزامأ حابأ امدنعو
 « رصم لوخد باجألل ( نيرشعلاو ةسداسلا

 اهيف اوقلتيل قيرغالا نم ريبك ددع اهيلا رضح
 نوطالفأ مهرصع ةرقابع مهنيب نم « ملعلا

 نم هنأ ريغ « طارقبأو سوسكودوأو

 مهونمتما دق ةنهكلا نوكي نأ هيف كوكشملا
 . ةيرسلا مهمولع ىلع

 هذمصهب تطاحأ ىتلا ةبيهلا نم مغرلابو

 تاوزغلا ضعب ةحينت نم تناع دقف سرادملا

 مدهب رمأ ىذلا زيبماق ةوزغ ركذلاب صخنو

 نولفتحي مهآر امدنع نييرصملل اباقع دباعملا
 نم ةلشافلا هتلمح ةدوع دعب داصحلا ديعب

 داعأ دقو « هتميزهب نيجهتبم مهنظف بونجلا
 نييرصملا ةلامتسال لوألا اراد هنبا اهضعب ءانب
 وه سراف ىف هيفظوم دحأ ةمهملا هذهب فلكف

 فيك ىور ىذلا « تنسروحاجوأ » ىرصملا

 هل لاثمت ىلع هلجتس شمت َْق ةمهملا هذه ىذأ 0
 ١(. لكش ) ناكيتافلا فحتمب نآلا ظوفحم

 ١ لكش

 اراد بيبط ناك ىرصم بيبط تنسرود اجوأ
 . صاخلا
 عامنا ةداعال اراد نم رمأب رصم ىلا لسرأ مث

 تمدع .نأ دعب ( ةايحلا تويب.) بطلا سرادم
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 ءابطألا

 قف ياعم نوع انيدشلألا ناك
 ةررشع طف مهلا ناصر ةاكون# قرملا مخمل
 نوعرفلا بقل دقف . مارتحالاو ريدقتلا اهؤلم

 ىورو « ىهلالا قفاشلا « اس » مساب ريسوز

 اباتك فلأ انيم لحن سيتوئأ كلملا نأ وتينام

 م١١٠1 ) سويافيزوأ كلملا نأو حيرشتلا ىف
 . حيرشتلا ملع ىف اريبك امدقت ققح ( . م . ق

 تائف ثالث ىف نوعش نوببطتملا ناكو
 . نودعاسملاو -- ءابطألاو  ةنهكلا : ىه

 : ةنهكلا ءابطألا أ

 لوأ ىف ةنهكلا ناك

 نوفرعي « ىفاشلا هلالاو ضيرملا نيب ءاطسو

 باذتجا ىلا ليبسلاو هيلا لسوتلا قرط

 ع
 نع ةرابع مهرمأ 1

 ىأ نوسرامب اونوكب مل مهنكلو ؛ هئاضر

 لوأ ناك اذا سس هنأ ىلع 4 بطلا نم عون

 ىلع اوناك مهناف -- ايرحس ريقاقعلل مهلامعتس ١

 اوناأكو + ءاه 1 * ع د اح
 وسو دلاو م ءلا نم ريبك بناج

 قةزججحل اهن وامعتسسو تاتانلا وفرع

 ريسبك ردقب نوملي اوناكو ؛ مهنذيواعت

 ىلا ءايميك ةملك ضعبلا در دقو « ءايميكلا نم

 هنأ الإ ذ ميدقلا رصم مسأ ىهو « تيميك »

 مهدئاقع نأ ذا مهملع ةقيقح ةفرعم نكمي ال

 ىشفت هلا مت تناك 2 ققحل

 اريثك فلتخت تناكو « نيسركملا ناوخألل الا

 . ءالوته ريغل هب نولدي امع
 : ءابطألا ب ب

 « وئيس » ىئاملعلا بيبطلا ىمسي ناك

 نم نوكم ةملكلا هدهل ىفيلغو ريهلا زمرلاو

 ةرافحلا مم

 بيبطلا نيب زيسمب ملو « طرشمو ةنينق

 .. ىرطيبلاو

 مهار امك اميسج ءابطألا ددع ناكو

 اوئاكو «.6مخاق سماخلا درقلا ىف تودوريه ا

 مهلا لاق هنا ىتح سانلا رهمأ هلوق دح ىلع

 . ةهلالا بيبط « نويب » ةلالس نم

 ةرواصحملا دالبلا ىلا مهتر هش تدتماو

 ايروس اريمأ ىناثلا سيفونمأ دهع ىف ىرنف

 هيحصل
0 
 ىتأي ؛ نوديدع مدخ هعبنيو ؛ هنج ا

7 
 »4 نوم بأ 2 روزيل انادهلاب المحم رصم ىلا

 ىدرل يوهان « (؟ لكش ) ةبيط ىف نوعرف بيبط

 ؟ لكش
 (نومآ بن) بيبطلا مدقي راسيلا ىلإ طسولا ىف

 ةلمحم ةيسشاح هعبتت ىرو س ريمأ ىلا ءانا

 ايدهلاب



 نم بلط « دمرلا ضرم امدنع + سؤريف نأ

 نوكي ابيبط هيلا لسري نأ سمحأ نوعرملا
 . رصم ءابطأ رهمأ

 تاسقبط ىلا رصم ىف ءايطألا مسقناو

 : ةفلتخ

 : نوفظوملا ءابطألا 5١-

 « شيحلاو ةموكحلاو طالبلا ءابطأ مهو

 اهرارسآ سيئرو ةحصلا تيب ريدم » ىمسي

 هذه لثم ناف ورغ الو . « توحت تس ىف

 ىتح نيفظوملا رابك ىلع علخت تناك باقلألا

 اوناكو « ىنامثعلا دمعلا ىف برق تقو

 ىذلا رمألا ؛ ةموكحلا نم تابترم نوضاقت

 ةصاخ ةئف تأشن هنا ىتح هتاكر حت ىف شيجلا

 كش الو مهو « نييركسعلا ءابطألا ةئف ىه

 اذه ى ةحارجلا مدقت ىلا تدأ ىتلا ةاونلا

 عناسصملاب اقحلم مههضعب ناكو ؛ رصعلا

 دجو لكش ىف كلذ رهظب امك ؛ لمعلا لاحم وأ

 لثني .( " لكش ) بونتح رححم رادج ىلع

 ىو . « كلملا بيبطو ةرحسلا سيئر « تمخس

 صخش مهنيبو © ىرامعملا « ىسيا » ةربقم

 دحأ نيع نم عزتني رخآو « اعولخم افتك لدعب

 نم ثلاث ملأتي امنيب ابيرغ امسج لامعلا

 . ( ؛ لكش ) همدق ىلع عقو « شوكاش »

 « تاتشور » تافصو ىأل رثأ دجوي الو

 فزخلا عطق امأ . ضيرملل بيبطلا اهكرتي

 « ريك وج » اهفسصو ىتلا ( اكارتسوأ )

 دنع بيبط اهبتك تاركذم تناك اهنأ لاغلاف

 ريضحت دنع اهب داشرتسالل ضيرملل هترايز

 . هلزتم ىلا هتدوع دعب ءاودلا

 ةيمسرلا مهلامعأ بناج ىلا مهنآ رهاظلاو

 « روهيجلا لجأ نم مهتنهم نولوازي اوناك

 نوظحبو « ةليثض ريغ اباعتأ هنم نوضاقتيو

 مس ينم سس



 6 لكش

 نأ مهديلاقت ليمج نمو .. ةتيمث ايادهب هنم
 هب صخب هباعتا نم اءزج عطققي ناك بيبطلا

 . ةيبطلا همولع هيف ىقلت ىذلا دبعملا
 ل وه ةينوعرفلا رصم ىف ءابطألا رهشأو

 ىنعمو (ه لكش ) « بتوحما » كش الو
 شاع دقو . « املاس ىتأ ىذلا » : مسالا كلذ

 لاقو ( . م . ق يت. ٠٠ ) ةثلاثلا ةرسألا دهع يف

 بيبط ةيصخش لوأ هنا » رلزوأ مايلو ريس هنع

 كش دقو . © ىرشبلا خيراتلا ىف ترهظ

 مهكش اونبو ابيبط ناك هنأ ىف اريخآ نوخرؤلملا
 ةرصاعملا صوصنلا ىف اودجي مل مهنأ ىلع اذه

 هنأ ذا « بطلا ةنهم هتلوازم ىلا ةراشا ةبآ هل
 نصوحسسلا 3 الا بك هناياطتا و
 ىلع ائرق نورشع ىغم نأ دعب ةرخآتملا

 قال

0 



 ىذلا وهو رسوز ءارزو ريبك ناكو . هتافو

 ناك هنأ هباقلأ نمو ةراقسب جردملا مرهلا ديش

 اييلعلا رصم كلم رسوز سوقطل اسيئر

 رصم كلمل لوألا بوبحلا بساحم ؛ ىلفسلاو

 . ىلقسلاو ايلعلا
 رصع ىف هتل*أ هنأ دح ىلا همسا دلخ دقو

 ىلا بست ذا < ىسراملا رصعلا نابا ء سياس

 هنا ليقف ؛ تمخسو حانب نيملالا ةلالس

 ا . امهنب

 تمخسو حاتب ع عم ريبكلا فنم

 هر م

 نول رع دو عاحلا ناناودو تليق ةكحالو
 هليثامت ىلع ءاملا نوبصيف مهتاباتك لبق هيل
 كحورا بتاك لك ةنينق نم ءام » نيلئاق
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 وص هنأ قيرغالا لاقو .. ©« بتوحما اي
 , ولوبأ نياو مهدنع بطلا هلا ) سويالقسأ )

 مهريطاسأ ىف

 ريصتخ د ةيوصلا ضوست اف ءاع كفو

 مهترهش نم مغرلاب نيذلا ءابطألا نم نيريثكلل
 عمج دقو « بتوحما ةلزنم ىلا اولصي مل 0 2 وحمأ هَل دن |

 سردو « ةئاملا ىلاوصح « ريكت وج 2 مهنم

 مالك: 5 3 0 أ ا
 ىمره ماظن دوجو ىلع اهنم لدتساو مهباقلأ

 . مهتاجرد ىف

 ةئف تأشن ءالؤه باج ىلاو ل ؟

 نا تودوريه ىور دقو ؛« نييئناصخالا

 ةقيض دودح ىف الا لوازي ال ناك صاصتخالا

 « ىبيبحلا دمرلا ف صصختم اذهف . ةياغلل

 كلاثو « ناليسلا ضرم ىف صصختم كاذو
 وه ةفارطلا نم ولخي ال مسسا هيلع قلطي

 ةيمستلا هذه تناك امبرو « جرشلا 7

 نقحلا بيكرت هيلا لكوملا صخشلا فصن
 اوتعمآ هسفت خرؤملا بسح مهنا لب ؛ ةيجرشلا

 كلذ ىف اودب ىتح مهصصخت نيدايم قييضت ىف
 ّ نوعدب مهضعب ثاكف « انيرصاعم ضعب

 اسرو ؛ ةلومجملا ى

 ةيفخلا ةنطابلا ضارمألا نع

 خارمألا ىف نوصصختتم

 او
 مهضعب صصخت قيض اعد دقو ؛ بابسألا

 جالع ىف نييئاصخالا ءالؤه نأ حيبجرت ىلا
 ها ام عانص ى وس اوسيل دحاو ضرم

 هلاق اميف كشن نأ انلف كلذ عمو . بطلا

 نيفورعملا ءابطألا بلغأ ناف ؛ تودوريه

 . دحاو صاصتخا نم رثكأب اوفصو

 دوحجو ىلع لدي ام اضيأ كانهو (ج)

 ةطبرألا ىف نييئاصخأ وأ نيضرمم وأ نيدعاسم

 ىتوملل رسخآلا ضعبلاو ءايحألل ضعبلا

 ةماعلا ةحصلا

 0 جاورلا

 ىف جاوزلا ناك
 تبكلا نيقهارملا بنج ىذلا رمألا « غولبلا

 درجمب متن ةميدقلا رصم

 نكي ملو . دقع نم هنع ردصي امو ىسنجلا

 تناكو رصم ىف امرحم هتخآ نم خألا جاوز

 قىودري ذا «مدقلا ىف ةنعمم ةداعلا هذه

 مسا قوبل اسس



 « سيزيا هتخأ نم جوزت سيريزوأ نأ خيراتلا
 دقو . ثيس اهيخأل تنرتقا سيتفن نأو

 ةهلألل ادبلقت ةداعلا كلتب ةنعارفلا تظفتحا

 مهتلالس ءافص ىلع اصرحو

 اهنأ نيمعاز نيدرصملا ىلع ةداعلا هذه قيرغالا

 لازي ال داقتعالاو .. ةيرشبلا ميقلا عم فاننت

 ضرعب فارحنالا اذه نأب نآلا ىتح ادئاس

 باع دقو ..

 ل

 دعب لوقي رفور نكلو « ةيقلخلا ضارمألل
 لالحنالا اذه لثمل رثأ ال هنا ةضيفتسم ةسارد

 تبحنأ ىتلا ىهو ةرشع ةنماثلا ةرسألا ف الثم

 الداب ظحالي مل امك ؛ كولملا رثكأ نم ةعسن

 . ةملاطبلا دنع

 ناف « احابم ناك تاجوزلا ددعت نأ عمو

 ثيحب ؛ هنم دحت تناك ةيداصتقالا فورألا

 ءامدقلا نييرصملا نم نيجوزتملا ةيبلاغ تناك

 ةسسؤم ءاغبلا تكور دما عزو نوفتكي

 لجأ نم تئشنأ ةيمسر

 ونحلاو : ن 84 رفاسملاو

 « نيجوزتملا دب

 ةسدقملا ةراعدلا امأ ..

 [ ا
 . اهيلع لدي رثأ ىأ ىلع ةبن وعرفلا دياعملا

 : ناتخلا

 واز نيذلا نا » : تودوريه لوي

 نويرصملا مه روصعلا مدقأ ذنم ناتخلا

 . شابحألاو نويديشلوكلاو نويروشألاو
 نع هوفرع دقف بوعسشلا نم مهريغ امأ

 « نييرصملا

 ابلاغ دالوألل ىرحت ناتخلا ةيلمع تناكو

 ف مهرامعأ نم ةرشع ةناثلاو ةسداسلا نيب

 ىلع اضرف نكت مل اهناف كلذ عمو « دباعملا

 دوهيلا دنع دعب اميف تراص امك بعشلا

 ارثأ دحن ال اتنأ ذا  نيملسملا دنع ةتنس وأ

 نكت مل اهنآ عمو - شوقنلا نم ريثك ىف اهل

 تناك اهنأ الا « ةنهكلاو كولملا ىلع ةروصقم

 . ةليعم سوقطب نوموش نم ىلع ةمتحم

 عباتت نم نيخرؤملا ضعب ذختا دقو

 شوقن ضعب ىف ةرشابم ناتخلاو ةدالولا

 اليلد « ءارمألا ةلوفطو ةدالوب ةصاخلا دياعملا

 دعي ىرجت تناك ةيلمعلا هذه نأ ىلع

 اذه نا رخآلا ضعبلا لاقو . مايأب ةدالولا

 شوقنلا نأ ذا بسحف ايزمر ناك ليثمتلا
 كواملا ريغب لصنت ىتلا كلت ةصاخو ؛ ىرخألا

 ىلع ىرحت ىهو ةيلمعلا تاثم دق « ةملآلاو

 نسلا ىف نومدقتم مهنأ ق كش ال صاخشأ

 . ام دح ىلا

 ىلع دهوش شقن سرد اديفم ناك امبرو

 ةرسألا رص هع ىف ( روحام خنع ) ةربقم ناردح

 ندا ادعوو نقف ةراسرف ةهانلا
 هنم نميألا ءزجلا ىفف : نيءزج نم نوكم
 ةرابع هتلابق تركذ دقو - حارحلا ىرن

 ةيلمعلا نأب زعوب أمم ل « نتخملا نهاكلا 2

 رمتض لسبخدت ال اهئارجاب موش ىتلا

 دقو هآرت  ىداعلا حارصخلا تاصاصتخا

 ىئميلا هديب كليف

 هاجتا فو ىلسانتلا وضعلا ىلع ىدوسع
 هلعحب اذه نا »

 عبصو ىف ةليطتسم ةلآب

 : لوقيو « مسجلا لوط
 ءزحلا امأ . 4 ) تاهدلا وأ ) تحكلل الوبقم

 ا

 دس قتل دس



 بيبطلا لوق أرقتو .. فنعو ةوق ىف ههجو ١ ءىشب وأ ةلاب اكسمم حارجلا هيف رهظيف رسألا

 لعفأس » دعاسملا درو « « عقب اليك هكسمأ » وفعلا .هي: سملب لكشلا ىواضيب رخآ

 ةحوللا نوكت نأ ىهدبو .. « كتراشا قفو اذه ىفو . ىرسيلا هديب هدنس ىذلا ىلسانتلا

 ىرسيلاو ريدختلا وأ ريضحتلا حاضيال ىنميلا ..ملألاب هروعش ىلع ضيرم ا حمالم لدت ءزجلا

 سيروم » نأ الا ء اه سمت ةيلمعلا زاربال 28فلخ حارجلا دعاسم دوجو كلذك ظحالنو

 ةباتكلا نأ مطقو ريسفتلا اذه لبقي مل « هيليب 2عاسمترا ىلع هيعارذب كسمأ دقو ضيرملا



 نتلجلاو قايعتتلا سنا ناك ناوألا
 . سكعلاب

 دبعم ىف ناتخلا ةيلمعل رخآ شقت كانهو '

 ىلسانتلا وضعلا ىلع ىنميلا هديب ةعطاقلا هلال وار راعوز ارجلا هير 7
 وفعلا طير دعب  ةرمكلا ىوتسم ىف
 ةحتف حتفيو ٠ هتدعاق ىلسع ىرئاد طابرب

 نكلو « عطقلا دنع وضعلا حرج بنجتيل كش ردو دون صا حاط | قهر

 . دحلا طوشكم نيكس وأ طرشمس هبشأ ىهف ؛ لوألا مسرلا نع فلتخت ةعطاقلا ةلآلا

 ناتخلا نأ ىلا نيخرؤملا ضعب بهذيو

 عسبتملا لكششلاب ىضاملا ىف ىرجي نكي مل
 الماك الاسصتتسا نكب مل هنأ ىأ < نآلا

 ثدحي ليطتسم عطق درجم ناك امناو (ةفلقلل)
 . اهحتفب ءافتكالل اهرهل ىلع

 لواز ذاك نانخلا نا ونارقس قورو
 ىف كشن نأ انلو « تانبلل ةيسنلاب كلذك

 ىلع لدي ام كانه سيلو « خرؤملا اذه لاوقأ
 ةشرطلا هذه نأ نم مغرلاب كلذو :قادوسلاو ةبونلا ىف ةعبتملا ةقيرطلا ىلع متت تناك اهنأ

 . « ىنوعرفلا ناتخلاب » كانه ىعدت

 مهنكلو ناتخلا ميرحت نامورلا لواح دقو
 ضعب هضرفت تناك انلق امك هنأل « اوحجني مل
 . ةينيدلا سوقطلا

 : ةماعلا ةقفاظنلا .

 « ةقئاملا ةفاظنلاب زيمتي ىرصملا ناكو
 بجعأ دقو - اريقف مأ اسينف ناك ءاوس

 ةفاظنل ةفلتخملا رهاظملاب نويقيرغالا حايسلا

 « نوباصلا نويرصملا فرعي ملو . نييرصملا
 .. ليسغلا ىف ادوصلا نولمعتس اوناكو

 نوصلختي - ءاسنو الاجر -- اعيمج اوناكو

 قلحلاب امأ رعش نم مهماسجأ ىلع ومني امم
 اوناكف موقلا رابكو ةنهكلا امأ .. عرنلاب اماو

 نولحبيو مههوجوو مهسوعءر رعش نوقلحي
 . ةيعانص ىحلو اراعتسم ارعش هناكم

 : نكاسملا تناك فيك

 تويبلا لخاد ىلا نآلا انلقتنا ام اذاو

 امنأو « فقالملاب » ىوهت تناك اهنأ اندجو

 راثأ ىذلا رمألا + ضيحارملاب ةدوزم تناك

 نيبرصملا نا »

 بوعسشتلا ةش نع مهتاداع ف نوفل خب

 : لاقف تودوريه ةشهد

 جراخ مهماعط نولوانتي مهف .. ىرخألا
 .. « اهلخاد مهتاحاح نوضقي اهنيب « مهنكاسم

 ةرغصم جذامن نم مهضيحارم لكسش انفرع دقو
 اهنم ركذن « رياقملا ضعب ىف تدجو تويبلل
 ةرات سس قى « وباور » ةريقم اصوصخ

 ضيحارملا هذه لكشو . ( . م . ق #..0)

 لاوط هيلع دجو امع فلتخي ال ( + لكش )
 نيزجاح نم نوكم وهف « ةيرصملا ةراضحلا
 هتدعاق ٠ فرحنم عيرم لكست ىلع امهنم لك

 هفصن ىلا ءىلتمم ءاعو امهنيبو ؛ ىلعأ ىل

 ةمجلا امئاد لتحي ضاحرملا ناكو « لمرلاب
 . تيبلا نم ةيقرشلا ةيبونجلا

 رثأ ىأ ىلع رثعي مل : ىطسولا ةكلمملا فو
 تفشكا ةنئيدم لوأ ىف ضيحارملا وأ تامامحلل

 مس ىعو دب



 ال لكش

 ىناشلاا ترسونس اهانب ىتلا ىهو « ةلماك

 ىلع مويفلا ىف (. م. ىقالممرب دس لو05)

 « ىهونس » ةصق نأ الا . نوهاللا نم ةبرقم

 لوألا ترسونس رصع ىف اهثداوح تعقو ىتلا

 ضعب نأ امك ؛ مامحتسالل افرغ كانه نأ ركذت

 ةفطظو 5ك ذت ةرشع ةيناثلأ ةرسألا نم صوصنلا
 2 م

 . © نوعرف مامحتسا فرغ ىلع فرشملا »

 , ىف ىداعلا ىرصملا نأ حاولا نم لعلو

 ناكم ى مامحتسالا فرعي مل ىطسولا ةلودلا

 كولملا ناك نيح ىف « هتيب ىف كلذل ايهم

 لعلو « « تامامحلا » اوفرع نيذلا مه بحف

 ةرسألا دارفأ نم ناك دقو © ىهونس »

 دعب ىكلملا رصقلا مامح لمعتسا ه ةكلاملا

 رهظملاب رهظيلو لستغيل ايسآ دالب نم هعوجر
 . قثاللا ىرصملا

 ةثدحلا ةلودلا ىف « نوتانخأ » حجت دقو

 ةنيدملا ىف تويبلاب ىحصلا زاهجلا نيسحت ىف
 لت ىهو ©« سمشلا صرق قفأب » اهامسأ ىتلا

 كش ريغ نم عجري كلذ ىف لضفلاو « ةن رامعلا

 . ةفهرملا نانفلا ةيساسح نم هب زيمت ام ىلا

 ةنرامعلا لت ةنيدم ىف تدراخروب فشتكا دقف

 4 )م لكش 0 ضيحا رملا نم عاوتأ ةعبرأ هذه



 ةندم قف تدجو اهل ىرخأ جذامن كانهو

 ءاسغقل ةلقنتم دعاقم تدجو امك « وباه

 ةدوزم عاونألا هذه لكو . ( و لكش ) ةجاحلا

 نم تالضفلا طبهتل ىلعأ نم ةحوتفم دعاقمب
 . ةصاخ يناوأ اهاقلتتف تاحتفلا هذه

 ضيحارملا نع اذه دقف تامامحلا امأ .

 ملو « رصعلا اذه ىف ةديدع ةلثمأ اهنم تدحو

 ءاملاب ءولمم ضوح ىف سمفني محتسملا نكي
 ناك امئاو 2 نتامورلاو ق.رغالا لعف ناك امك

 . هسأر قوف ىلعأ نم ءاملا بصي ؟ م 4 5 ا

 ايام دمتم ف ةدوزم تامامحلا تناكو

 تناكو ؛ ثولملا ءاملا اهيلا باسني تانازخب

 وأ رححلاب ةاطغم مامحلاب ةطيحملا ناردحلا

 تعليب تامامحلا هذهو 1 هنتايسعل فرخلاب

 ىدذلا 6 ثلاثلا سيسمر دهع ق فرتلا ةورذ

 « وباه ةنيدم دبعم نم ةبرقم ىلع الزنم ىنب
 ادوزم رخآ الزنم هضاقنأ ىلع ديشو همده مث

 تناك تامامحلا هذه لكو « « هسرحو »

 رجحلا نم حاولاب لسخادلا نم ةوسكم

 8 ضيألا ىريجلا

 دبعم ىف تدراخروب تايرفح تفشك دقو

 هسماخلا ةرثألا نم نوعرف ىناثاغروعاو
 ضاوحأ نع ريص ىبأ ىف ( . م . ق م0

 لك ىف ةدوجوم ندعملاب نطبملا رححلا نم

 ٠ هزيلاهد نم زيلهد لكو هرجح نم ةرجح

 مامت هيشت ةلسلس طوبرم ندعملا نم ءاطق

 ضاوحألا ىف ةلمعتسملا لسالسلاو تادادسلا

 ضاوحألا تاحتف تناكو ( ٠١ لكش ) ةيلاحلا

 لكش ٠١

 ردق « ةيفوحلا بيبانألا نم ةكمشب ةلصتم

 ؛ ىداولا ىلا ىهتنت رتم ةئاعبرأب اهلوط

 حئاق ص نم ةعونصم بيبانألا تناكو

 لك لن ىلع ةيوطمو 4 قورطملا ساحنلا

 عضوو فارطألا بكارت ةاعارم عم ؛ ىناوطسا

 مل ن علو ( 1١ :لكش) ىلدعأ ىلا نيتنسلا
 « دعب اميف اذه فرصلا ماظن ميمعتل رثآ دجوي

 دل عسر سس



 لكش ١١

 برستت .تناك نكاسملا نم ةدورطملا هايملا ناف

 امك ؛ عراسقلا طسو ىف قوقشم ىرجم ىف

 ترف دستمع نقلا: ايوووأ ف: لاحتا تناك

 لزانملا جراخ ةيعوأ ىف عمجت انايحأ تناكو

 . ( ةنرامعلا لت ىف الثم )

 لامعت سا ممع دقف ةملاطبلا دهع ىف ام

 ةماعلا تامامحلا ترشنتاو « ضيحارملاب دعاقملا

 ةماعلا تامامحلا ددع ناكو « ةئفدتلاب ةدوزملا

 « برعلا حتق دنع ؛٠٠٠+ ةيردنكسالا ىف

 ىلا بستتت رصعلا اذ ةراشح نكلو

 . ةنعارفلل اهباستتا نم رثكأ قيرغالا

 ضارمألا ملع

 لواحي هنأك ودبي ىنوعرفلا بطلا نا انلق

 يلا ناوهالالا وتعاون وعملا عزي يرحل

 ٠ ىف نيستلا نكمن هناف اذلو « اييرحت املع

 : امههنم نيعون نيب ضرملا ىلا مهتر ظن

 دقو « ةيلخادلا ضارمألاو ةيحراخلا ضارمألا

 ىمس ذا « اذه انرصع ىلا ميسقتلا اذه ماد

 ؛ ةيجراخلا ايجولوتابلاب ةحارجلا نويسنرفلا
 . ةيلخادلا ايجلوتابلاب ةينطابلا ضارمألاو

 ىلا مهترظن وه اذه مهزييمت ىف رسلاو
 نودقتعي اوناك دقف . ةماع ضرملاو ةحصلا

 نأو « لتقلاب الا ىلبت ال ةدلاخ حورلا نأ

 «ىجراخ لتاق لماع ريثأتب الا ثدحي ال ضرملا

 حالسلاك ارهاظ نوكي نأ اما لماعلا اذهو

 اسلع ناك الو . ايفخ وأ .. رانلاو

 ائشني مل ةيويحلا ءايميكلاو ايجول ويب وركملا

 ىلع ىنبملا ريكفتلا اذه مهلعج دقف دعب

 حاورأ ىلا ىفخلا ضرملا نوزعب ةيببسلا

 باقع ىلا وأ « ةيرحس لامعأ ىلا وأ ةريرش

 اريثكو .. ودع وأ تيم ىلا وأ « ةهلآلا هضرفت

 « ودع » ظفلب ضرملا مسا نونرقي اوناك ام
 امدنع مويلا بعشلا لعفي امك هل صصخسك

 ةظفلب هوركم ءىش ىلع لدت ةظفل لك نرقب
 . ع كودع»

 هذه نييرصملا ءامدق ةرظن ىلع لدأ سيلو

 دعب هتجوز ىلا ضيرم اهب ثعب .ةلاسر نم

 اهتايح ىف ىهو « اهيف اهيلع بتعي « اهتافو

 تناك امب اهركذيو ؛« ضرملاب هتباصا « ةرخآلا

 ةيانعلاو ةياعرلا نم هفنك ىف ىهو هب تظح
 هناطلس عاستاو هتورث دايدزاب رثأتت مل نيتللا

 « مخفلا متأملا نم اهب قيلب ام اهل ماقأ هنأ فيكو

 ميس ها سس



 هتحوز ىف ريكفتلا مثاد ناك هنأ ىلا اهيف ريشيو ١

 :اهتف تاق املك هدو

 ةنصحم نكت مل اهتاذ ةهلآلا نأ ركذتلو

 جارخ نم تكش الثم سيزيا ناف « ضرملا دض
 هضع « عر » و« ةدالولا دعب ىدثلا ىف

 نم سيزيا هتفشو همدق ةرخؤم ىف نابع
 .خلا.. ايراتتسودلاب بيصأ سروحو « ةضعلا

 ةرظن نويرصملا هيلا رظني ملف توملا امأ

 اهيكترا ةئيطخ ىلع ناقعك ىأ « نيبليئارسالا

 ؛« ةرخآلا ةايحلا نم مهنامرحب ىفقتو مدآ

 ةايحلا عبتت ةرهاظ توملا ىف اوأر مهنكلو

 « رهوحلا ثيح نم اهنع فلتخت الو « امتح

 موقي رخآ ملاع ىف اهتاقلح ىدحا ىه امناو

 ناك ىتلا لامعألا لك ةيدأتب تملا اهئانثأ ىف

 هءاسن ىتأي دق لب ؛ ىلوألا هتايح ىف اهب موقي
 سيرزوأ بجنأ امك ؛ الافلمأ نهنم بحنيو
 . هتوم دعب ©« سيزيا » نم الفط

 نيه ىلا ضارمألا مهميسقت نم جنتو
 هاحتا : جالعلا ف نايسكع ناهاحتا نيعونلا

 ةبرجتلا ىلع ىنبم « ةحارجلا ىف ىلقع ىعقاو
 « ثيمس نيودا ةساطرق ىف مسجلا 4 لمأتلاو

 اهفات انل ودبي ةينطابلا ضارمألا ىف هاجتاو
 هضرف انلبق اذا ةيافغلل ايقطنم ناك ناو

 حورلا نم صلختلا ةرورض وه ضرعلا اذهو

 كارتشاب اذهو . ضيرملا تنكس ىتلا ةريرشلا

 بيحتست ىتلا قرطلابو رحاسلا عم بيبطلا
 . اهل حورلا

 تشر تنب ةريمألا نأ يور هنأ كلذ ٍلاثم

 اهدلاو بلط « تضرم امدنع « ناتخب ةريمأ

 عر -- ورفت هتنبا جوز ىناثلا سيسمر نم
 ملاعلا ررق اهصحف دعبو « املاع اهيلا لسري نأ

 « هتبراحم بحي ودعب نوكسم اهدسج نأ
 هذهب مايقلا نع هزجع ررق دق ناك ناو

 هنم ربكأ رخآ ىلا هجوتلاب حصنو « ةبراحملا

 ىلا لقت ىذلا « وسنوخ » ةبيط هلا وهو

 3 ةريمألا تيفشف ناتخب

 دعب اميف تدأ ىعقاولا ريكفتلا ةأشن نأ الا

 « هنوفرعي اوناك امب ضرملا ريسفت ةلواحم ىل

 نع هتوفرعي مهنأ نوبسحب اوناك امي وأ
 نأ الثم اوريتعاف . ءاضعألا فئاظوو حيرشتل

 هنأو « ةيذغتلا ىف طارفالا نم ببستي ضل

 جارتما وآ « نيبارثلا دادسنا دنع ثدحبي

 قارطنتنسو 4 نيبارششلا ىرحت لا طالخأل

 . نيارشلا ىلع مالعلا دنع كلذ يلا

 نع دعيلاب مسني مهبط لج ناف كلذ عمو : ذيل لح نافذ و
 فصوب ءامتكالابو 6 تايرظنلاو تاريسمتلا

 نومتهي اوناك امنيب مهنأ ىتح ؛ ضا رعألا

 املق « ةيحارحلا تالاحلا ىف لاملا ديدحتت

 « ةنطابلا ضارمألا تالاح ىف هب نهكتلاب اوينع

 . ىرشبلا نهذلا كاردا ىلع ةيصعتسم اهنأكو

 : ةفورعملا ضارمألا

 نم عون اهفصو ءاج ىتلا ضارمألا نمو

 درسك دقو ؛ ىدلج حفطب ةبوحصملا ىمحلا

 «ىردجلا هنأب نورخآو « نوعاطلا هنأب ضعبلا
 ( جرفن ) هنأب فصو دودلا نم عون أهنمو

 رخآ عونو 4 ةديحولا ةدودلا نوك دقو

 هريغ وأ سراكسأإلا نوكي دقو ( ليطتسم )

 مج اكو سع



 تبشلاو سخلاب هوحلاعو « ناديدلا نم
 . لصتلاو

 « ةرم نم رثكأ هركذ ءاج ضرم اهنمو
 نمزم ضرم وهو « تافصو ةدع هل تفصوو

 هلو « اديدش الازه ثدحي ( عاع ) همسأ كاتف

 ةباتعلا ىف امئاد صخو « ناديدلاب ةقالع

 ايسراهلبلا هنأب ضعبلا هرسف دقو ؛ ركذلاب

 ةصصخملا ةراشلا عونلو ) ناديدلاب هتقالعل
 هنأ الا ..

 نوكي نأ هيف كوكسملا نم هنأب ةباجالا نكسي
 ايسراهلبلا ةدود ىلع اورثع نيبرصملا ءامدق

 فاصوأ تءاج هنأ امك « ىبابلا ديرولا ف

 ملو ىرخأ ءامسأب ىومدلا لوبتلل ةديدع

 دقف اذلو ؛ عاعلا مسأب اهنم فصو ىأ ءىجب

 ضرم وه عاسعلا ضرم نأ نورخآ ىأر

 دق ديد لازه نم هييس أمل اموتسلكتالا

 لدب صصخملا لامعتسا نأو 4 ضيرملاب كتفي

 فقوت نم هب نوياصملا نايبصلا وكسشي ام ىلع
 ىوقلا لاوز نم نوغلابلاو « ىسنحلا ومنلا ىف

 .. ثحبلل ةحورطم لازت ال ةلأسملاو .. ةيويحلا

 ةحبذلل ليمج فصو ءاج زربا ةساطرق ىو
 وكشي ةدعملاب اضيرم تصحف اذا » : ةيردصلا

 دعم لم ةحانو هز دلو ةقازذ اق: انآللا

 توملاو همف نم لخد ءىش اذه : هددصب لقف

 دقو لولا راردا اوفصو دقو + « هددهب

 ةيقيرغا طيبايد ةملك ) ىركسلا لوبلا نوكي
 : ) ةيداليم 0٠# ةنلس سورتمد اهركتا

 تمصلاو مسجلا لاشل ةدع فاصوأ كانهو

 . ةمحمجلاو سأرلاب حورح ثودح ةحيتت

 فاصوأ اهل تءاجف ةدعملا ضارمأ امأ
 ءاضعأل ةفلتخم اضارمأ تلمش « ةديددع

 ضرم نأ ىف كش الو . ىنطبلا فيوحتلا

 روص ائيلا تلصو دقف + ارشتنم ناك نردلا

 ضعبلا ازع دقو « توب ضرمل ةديدع ليثامتو
 هتباصا ىلا اركبم نوما خنع توت توم

 ليلدلاب تبشي مل كلذ نأ الا « ىوئرلا نردلاب
 . عطاقلا

 اضرم ؟56 ىلع وبري هوفصو ام عومجمو
 قى ةيرعاشلا نم ولخب ال افصو فصو اينطاب

 باصملا لجرلا مهفصو لثم « ريبعتلا
 لمدلاو ةرباعلا ةمسنلاب ديدششلا فعضلاب

 ةدع اظافلأ كانه نأ الا .. ةلباذلا ةهكافلاب

 . ىقيقحلا اهانعم ىلع نآلا ىتح فرعتي مل

 كانه ةيلسانتلا ضارمألا صخب اميفو

 ةهباشم ناليسلا هبشي ضرمل فاصوأ ةدع
 انينثتسا اذا رثآ ىرهزلل دجوي مل نكلو . ةمات
 اهسردو 4 ناولح 2 دعس 00 اهفشتكا ةلاح

 ةمظع دجوف ةعسشتألاب نيسح لماك دنحم

 اذم دوجو نأ الا .. ىرهزلا هبيسي ام

 3 نأ ىف ) رفد ) 001 30 مويلا ىتح

 اهريضحت دعب نيرشعلا ةرسألا تايموم ضعب

 بلصتو ايسراهلبلا تاضيوب ةصاخ. قرطب
 نيا زشلا

 لجيتماك كمحتم » روتكدلا سرد دقو

 ى نآلا ةدوجوملا ماظعلا ةعومجم « نيسح

 مس ميو دل



 + ةردافا ةجاح ربط هيلع تنوعت يكب
 اهتأ دبال ةيمزتامورلا ضارمألا نأ حجرو

 .موييلا هفرعت الر انفتا ةرثتسس تناك

 ن١ ساكس تنام ماطجل فاك رع قتكلاو

 فرتكب ضرم ىف ثدحي ام لثم لصافملا ةطبرأ
 امك هسفت رقور جاتنتسا اذهو + 8ع 61م7

 تادايز ىأ « ةمحمحلاب ه20650565 دجو هنأ

 زد رض ب م لم

 . ةفاجلا مألا ماروأ

 ةحبتن ءادفق مدقل ناقيقد ناسسر كانهو

 جربزل راك فحتم ىف لافطألا للشب ةباسصا

 « ةبيط ى انم ةربقم ىف رخآلاو : نجاهتبوكب

 .(١١؟ لكش )

 عادفق مدق 1؟ لكش

 نم ءىش اهيلا رظنب ناكف ةنادبلا امأ

 تاقيطلا ىف ةرشتنم تناك اهنأ عمو . ءاردزالا

 اولثمب نأ اولضف رباقملا باحصأ ناف 3 العلا

 مهتلاسح سكع ىلع ؛ تالضعلا ىلوتفم

 دقو . ةردانلا تالاحلا ضعب ىف الا « ةيقيقحلا

 ىلع لدت اذهل ةلثمأ ضعب رخآ لاقم ىف انعمج

 ةدح ىلعو « ةنادبلا عاوفأ فلتخم مهتفرعم

 . مهمسو ةيعقاوو ميهتظحالم
0 ١ 

 لازهلا رهظ دقف كلذ سكع ىلعو

 ةعاجملل ريوصت ىف ؛ هرهاظم عشب عوجلاو
 تقاك ىتلا ثيغاربلا لكأي لسجر هيف رهظ

 ةكللملا نأ دلاو شرح ىعدا دقو

 » ةدغلا مخضتب ةباصم تناك « ةرطاب ويلك

 اهل مسر ىلع ءاعدالا اذه ىنبو ةيقردلا

 ةسارد دعب .. دقتعأ ىنأ الا .. ةردند دبعس

 تحلنلا اذه ىف ةقرلا ءونت نأ: ةردندب لصألا

 قى زرابلا تحنلا ةقيرط نع جينات بذاك رهظم

 دمع ق ةعئاشلا «ههقع طمووو ةرادتسا

 قاوح عافترا نم رهالث وه امك « ةملاطيلا

 . اهفن ةعطقلا

 ءاسضعألا فئاظو ملعو حيرشتلا

 حيرشتلا نع ءامدقلا نيبرصملا تامواعم نأ

 اوغلاب نيذلا نيخروملا ضعب لايخ نم مغرلاب
 هي 95 3 ١ 4 55 نا ل
 جالع هبلطتي ام عقاول قى دعت مل« اهركذ ىف

 ىف ثدحت ىتلا ةيحطسلا حورحلاو روسكلا

 ةقلعتملا سوقطلا كلذكو .. ديصلاو برحلا



 ْنيكاقنلاو نيماسرلا تاجايتحاو طينحتناب

 مسحلا مهليثمت ف نوعضخي اوناك نيذلا

 مهماملا ىلع ةينبم « ةقيقد نيناوقل ىرشبلا

 نع مهتركف ىلعو « هل ىحطسلا حيرشتلاب

 بستلا كلت نأ دجن انناف اذلو ؛ لاسجلا

 وه امك « مهتراضح روصع فالتخاب فلتخت

 ناك ىتلا تابيعكتلا وأ تاعي رمل نم حضاو

 طينحتلا ةسرامم نأ ضعبلا نظ امبرو

 نكلو + حيرشتلا ملع ىذغ دق نرق دعب انرق

 فى اوناك ةنهملا هذه اولواز نيذلا نأ ةقيقحلا

 قيرغالا لوق دح ىلع اوناكو . عانصلا ةبترم

 نأ ىه كلذ ىف ةلعلاو « اماقم سانلا طحأ نم

 اهناهتماو اهب ساسملا نيدلا رظح ةيسدق ةثحلل

 نيطنحملا ةئف نوريتعي اوناك مهناف اذلو ل

 ( تيس ) عابتآ نم ةشثحلا نوحتف نيدلا

 رش اهب لثمو هيخآ ةئحب ثبع ىذلا توقمملا
 عضاوم ىف اهب ىقلأ مث ابرا اهقزم نأب ليثمت

 ةينوعرفلا رصم ىف طينحتلا ةسرامم نأ الا

 تايوتحم لكشو ةعيبطب نييرصملا ترصب دق
 نادملا اذه ىف اوقوفتف « ةيلخادلا مسجلا

 قرحت تناك ىتلا ىرخألا بوعشلا ىلع

 ىلع لوقعلا تدوع اهنا مث .. اهنفدت وأ ثثحلا

 دعي ال ةثحلا حتف نا اهادؤم ىتلا ةركفلا مضه

 هلطبلا رصعلا ءابطأل تحاتأو « اهب اليثمت

 امنيب « هيف طبخت ال امظنم احيرشت اهحيرشت

 .٠ ىرخألا

 ير رفملا' هل رع انس :ويتكلا:نافكلأل خم
 حيرشت نم دمتسسمم مسجلا ءاضعأ نع

 لمعتسا ىذلا نائسألا زمر ناف « تاناويحلا

 « ليفلا بان نم دمتسم ةيفيلغوريهلا ةباتكلا ىف
 « رقبلا محر ةروص ىه كلذك محرلا ةباتكو

 دجوي رذج وه « تيمح » محرلا مسا نأ امك
 « ءاوسلا ىلع ناويحلاو ناسنالا ىئنأ مسا ىف

 لاجرلا مأ ىأ م6 :ه: اضيأ ىمسي ناكو

 ىهو محرال ةينيتاللا ةملكلا نراقي اذهو

 مأ) ةيبرعلا ةملكلاو مألا ىأ ء

 لثم ةمهملا ءاضعألا ضعب ركذي مل

0 

 و . ( دلولا

 1 . اتاتب ىلكلا

 ديحولا عجرملا ناف ةيقردلا ةدغلا امأ

 فق ثيمس ةساطرق وه اهركذ نوكن دق ىذلا

 ةوقرتلا فرط لقن ةلاح ىهو « 4# مقر ةلاحلا
 ةوقرتلا نأ اهفصو ف ءامحج دقف + ىسنألا

 لصت ثيح ( باصنلا ) صقلا ىلعأ ةطوبرم
 طب همهمز# . هقوف دجوب ىذلا روزلا ىلا

 ( تيوبن ) ةظفل نم ةبكرم ةملكلا هدهو

 لبق ةلمعتسملا ( تح ) ةملك نمو ( ةوقرتلا )
 مدقت ىتلا ةحيبذلا ءازجأ نم ءزج لك مسا
 . خلا .. لاحطلاو دبكلا لثم ةهلألل نيبارق

 فصت ةملكلا هذه نأ جتتتسا ليبا ناف اذلو

 ربتعتو ةبقرلا ةمدقم ىف دجوت « محللا نم ةعطق
 ةعطقلا هذه نأو « ةهلآلل مدقتف « ةبيط ةمقل »

 . ةيقردلا ةدغلا الا ىه ام

 فنتكب ناك ىذلا رثعتلا تامالع نمو

 نكيي مل الثم ماظعلا ملع ىف نأ حيرشتلا ملع
 د 1-1 د



 مسألا ناك امناو « اهتاذ ةمظعلل مسا كاتم

 ماظع نم هيوتحي امب هلك فرطلا ىلع قاطني

 . خلا .. نيبارشو باصعأو تالضعو

 : بلقلاو ضبنلاو « وتيم » نييارشلا نع

 نم لك نيب مهتيسست ىف اوزيمي ملو
 دقف « بصعلاو رتولاو ديرولاو نايرشلا

 . « وتيم » مسا اعيمج اهيلع اوقلطأ

 هنع نوربعيو ضبنلا نوقرمعي اوناكو
 « نييارشلا قيرط نع ملكش بلقلا نا > مهلوقب

 ةرودلا دوجو ىلا اونطفي مل اوناك ناو

 ضبتنلا عقاوم نوفرسعب اون اكو .. ةيومدلا

 اوناكو . هسج ةيفيكو « مسجلا ىف ةفلتخملا

 نم اونكمن نونولكي دقو « ضرملاب هنوطبري
 ضبنلا دع عاطتسا نم لوأ نا ليق دقو « هدع
 ةيردتكسالا ىف نئاع ىذلا (سوايفوريه).ىم
 ىف مدخت ساو داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف
 كلت نم جذامن نأ الا « ةيئام ةعاس هسايق
 ةرسألا ) ثلاثلا سمتحت ذنم تدجو ةعاسلا

 ةعساتلا ةرسألا ) حاتفنمو ( ةرشع ةنماثلا
 ثيمس ةساطرق ىف ةذبن كانهو . ( ةرثع
 ىهو « ضينلا دع ىنعت اهنأب دتسري اهمجرت

 رسم ادب انه » : ةيتآلا ةرابعلاب ًادبت

 نأ ةبيرغ ةفداصمل اهناف اذلو . « بيبطلا »
 ىف س'ردو شاع سول يفوريه نوكي

 داعأ نأ دعب نورق ةعضب ةيردنكسالا

 دقو « ساس ةسردم ءأ دن  تنسروحاجوأ

 ىنلا رارسألا ديحأ ضنلا دع ةفرعم نوكت

 ةريبك ةيمهأ ( وتيم ) نيءارشلل تناكو

 ةساطرق توتحا دقو « ءاضعألا فئاظو ملع ىف

 نأ امهدحأ ىف ءاج اهنع نيباتك ىلع زربا

 نأ امك - ++ اهنأ رخآلا فو « 5 اهددع

 نيه نم ءازجأ ىلع ىوتحت نيلرب ةساطرق
 . نيياتكلا

 ملع اهيلع ناك ىتلا ةلاحلل الثم برضنلو

 ى نأشلا اذه ىف درو ام ركذن نأب « حيرشتلا

 ىف نا ةساطرقلا كلت لوقت .. زربا ةساطرق

 ىلا عرفتت ( وتيم ) نييارش ةعبرأ سأرلا زكرم
 قيرط نع لخدت حورلا نأو ©« سأرلا رخؤم

 نيذلا نينتتثرلاو بلقلا ىلا هحنتو فنألا

 اتحتف امأ « نطبلا فيوجت ىلع اهنوعزوي
 « نيعلا ىلا نالصوي نانايرش امهف فتألا

 ىلا ءاملاو حورلا لقنت نيبارش ةعيرأ كانهو

 اهلقني ىتلا طالخألا نوكتت ثيح « دبكلا

 ىنميلا نذألاب نالصتم نانايرش كانهو « مدلأ

 نذألاب نالصتم نارخآو ةايحلا اهنم لخدت

 . توملا امهقيرط نع للستي ىرسيلا

 ةيرحسلا سيطارقلا ىف نوطبري اوناكو

 كلفو نيعم هلا نيبو فرط وأ وضع لك نيب

 : ذيواعتلا ضعب نم رهاظ وه امك « نيعم
 مجن كترس « سوروح كعارذ « عر كسأر »

 اهنم الك نأ نودقتعيو « .. خلا « حابصلا

 هءاوهأو هحور هل نأو ةلقتسم ةصاخ ةايح وذ

 . ةصاخلا هتايحو

 ةئيلم وتيملا نأ اضيآ نودقتعي اوناكو

 لقنت تاونق اهنأو « تالضفو ءاوهو لئاس

 دس معا 0



 ضاخمو ىونلا لئاسلاو لوبلاو عومدلا

 هجنت ىتلا مسجلا ءازجأ ىلا خلا .. فتألا

 ةعزوملا ىه اهنأ مهداقتعا ةحيتتو « اهيل

 ىلا بلقلا نم لئاوسلاو طالخألا لكل

 كرحملا ريتعي بلقلا ناك « ءاضعألا فلتخم

 لتخا اذاف . ا ىف طاشن لكل ىزكر ل

 برست اذا وأ نييارشلاو بلقلا نيب لاصتالا

 كلذ ببس « ىداع ريغ زارفا ةريخألا هذه يل

 قيسعبلا اةوجلاا لع .اوثاك ان نوع ضر
 نأ الثم اونظ اذاف . زارفالا كلذ نع لوئسمل

 اوحجلاع نييارشلا ىلا لاست زاربلا نم اءزج

 .اذكهو .. جرش

 لايخ نع منت تامولعملا هذه تناك اذاو

 ىلع -- كلذ عم ىوتحت اهناف - بيصخ

 « هفئالظوو « مسجلل ىلقعلا ريسفتلا ءىدايم

 ريكفتلا نم درجتلا ءىدابم ىلعو ؛ هضارمأو

 . ىتوهاللا
 : صيخشتلا نف

 ىلع دمتعت تناكف ضيرملا صحف قرط امأ

 سصحفلا اذه ناكو « ةظحالملا ةقدو « ةربخلا

 « اقيقد اياوجتسا ضيرملا باوجتساب ةداع أدبي
 هجولاب ادبي « الماش اينيع اصحف هصحفتب مث
 رفاو هنول ظحالف

 قرع نم مسجلا حئاور مسعت مث خلا .. هانيعو
 ءاضعألاف « نطبلا صحف ىتأي مث < سفنو

 6 زارب < 0 « ةقعر « اميذوأ ) ىرخألا

 سجلا مشلا عيتيو .. ( خلا .. باعل « قرع

 زاربلا صحفو ا 0 ريدقتو قرطلاو

 لوللاو

 هانمجو هفأ تازا

 ةمجبجلا رسك اوفصو سحجلا ىفف
 امروو « ةرارحلا ريثأت تحت دعحتملا ساحنلاب

 « مثتللا ريغ لفقلا خوفايب ديلا تحت ضبني
 اهريسغو ةجومنملا ىلا ماروألا اومسقو

 عافترا نيب اؤزيمو ( ماروألا باب رظنا )

 . ماعلا اهعافتراو ىعضوملا ةرارحلا

 ةساطرق ىف تدرو دقف ق'رتطلا نع امأ
 اهيلع كعبصأ عض » : ةرابعلا هذه زربا

 . ©« هقرطاو

 ةيفيظولا تارابتخالا ءىجت تناك مث

 : الثم

 ١) رظنا »
 اذاف « لفسأ ىلاو ىلعأ ىلاو راسيلا ىلا مث

 : ضيرملل لق 1

 ف لقن صخشيف كلذ ضيرملا عطتسي مل

 . « ةبقرلا تارقف

 . « كمف حتفا كسأر عفرا ر) وأ <

 . كفلا صحفل كلذو

 رجو امهنثا مث ؟ كيقاس طسا 2 وأد

 . 0 قل رتل ربت ف كلو زم فيت

 ريس فصو بطلا ىف نيفاؤملا تغب ماو

 صيخشتلا ىف هراوطأ ةظحالم ةيمهأو ضرملا

 ق ثيمس ةساطرق ف ءاحج دقف « نهكتلاو

 لاق امك وأ سوناتتلا نوكي دق ضرم فصو

 تاهتلالا نيسح لماك دمحم روتكدلا ذاتسألا

 : ىتأب ام ىئاحسلا

 هب تثدحو ىمحلاب مسجلا بيصأ اذا »

 . تاصلقت

 هنانسأو هتبقر قورع تدمجو قرعلا هاطغ

 دقو ضيرملا هجو تدجو اذاو

 ك6 عاج



 هابجاح ىوتلاو همف ضبقناو ههجو قرزاو
 هناردقا هل نضرم اذه : لقف ىكوسناك و أاذيو

 .. ءىث ىلغ

 : ثلاثلا صحفلا

 بحاش ضيرملا نأ تظحال اذا كنكلو

 « ءاخرتسالا تامالع هيلع تدب هنأو « هجولا

 شامق اهلوح فوفلم ةبوبنأ همف ىف عضف

 ةطقتلا ىلا لصي ىتح سلاج وهو هجلاعو
 حمتو5 © هضرم نم ةمساحلا

 ضرملا ضارعآ فصوب ءابطألا فتكي ملو

 جئاتت نم هنوعقوتي امب مهصيخشت اوليذ لب 2#
 ةيحان نم ردصلاو نيعارذلا ىف ملآ 2: لثم

 فصولا اذهو « توملاب ددهم هنا « بلقلا

 .. ةيردصلا ةحبذلا فصو مثالي

 ركذ نم دعبأ ىلا اوبهذي مل مهنأ ىلع
 ىلع نيعت ىرخأ مولع ىلا مهراقتفال ضارعألا

 نمو « ىلقعتلا نيمختلا نع مهدعبلو ؛ كلذ

 ضرما هنأ ىلع ضرعلا نوركذي اوناك انه
 « لوبلا ىف مد » : لاقي نأ كلذ لاثم « هسفت

 ةيسلرلا

 ةاقتسم ةحارجلا نع انتامولعم بلغأ نا

 ىتح رثعي ملو .. ٌثيمس نيودأ ةساطرق نم

 « ةحارحلا تايلمع فصت قئاثو ىلع نآلا

 . ناردجلا ىلع ةدوجوملا شوقنلا ضعب ىوس

 ىأر اذهو - روطسلا هذه بتاك روصتنو

 تناك امير شوفقتنلا كلت نأ - ىصخش

 اهيلع علطي ال ؛ ةيريوصت سوردك لمعتست
 . نيصلخملا ذيمالتلا ىوس بيدارسلا رس ىف

 2 ةربقم ىف ناشقن شاوقنلا كلت نمو

 ةحارج امهدحأ نيب دق ةراقسي ( روحام خنع )

 لك زربيو « مدقلا ف ةحارج رخآلاو ديلا ىف

 ديب هعارذ اكسيم اضيرم نيشقنلا نم

 نم لك لفسأ ىف ةرايع تءاج دقو .. ةضبقنم

 ينأشو ىنكرتاو هتتا > : ىلوألا « نيتحوللا

 ببست ال » : ىرخألاو ..« ( ىلاح ىف ىنبيس )

 ةربقملا ىه ةربقملا كلتو « .. ملألا اذه لك ىل

 ةرامضملا م مو م

 ناتخلا ةيلمع اهناردج ىلع تلقت ىتلا اهسفت

 . ( ناتخلا رظنا )

 مث فييتنكيف اههسسرد ذاشقت كانهو

 نيسح لماك دمحم روتكدلا ذاتسألا

 نالثمي امهنا : امهنع لوألا لاقو ( ١م لكش )

 « ( ىموتويكارت ) ةيئاوهلا ةبصقلا حتف ةيلمع
 طرشملا نأ نيسح لماك روتكدلا نيب دقو

 هاجتا رييغتت حمسي لكشب وهو لمعتسلا
 ناو « ةيلمعلا كلت ف بجاو وه امك عطقلا

 ةيلمعلا نأ ىلع لدي اسلاج ضيرملا مضو
 « طينحتلا ءانثأ ىتوملل ال « ءايحألل ىرجت .

 لثم نأ نودقتعي راثآلا ءاملع ةيبلغأ نأ الا

 ىف ىرسألا حيذ سقط لثمت شوفقتلا .كلت

 سقط وهو « ىكلملا ليبويلا تالفح لالخ
 ىذلا صخسشلا مسر نأ امك ؛ هؤارحا فورعم

 دس همم



 | لكش

 ةظفلل صصخلا مسسرلا وه هتبصق حنت
 ١4(. لكش)) ةيفيلغوريهلا ةباتكلا ىف ( ودع)

1 
 ١؟ لكش

 . ىوارطبلا دمحأ روتكدلا ذاتسالا لاقم نم ١5 لكش

 تاع ه5 5007

 اهنأب داقتعالا زوجيف ةئبرثلا ةيلمع اماو
 ةقاسلا روصعلا ىق ىتح ىرحت تناك

 لوأ ىف ناك اهءارجا نأ باغلاو « خيراتلل

 ناك هنم ضرغلا نأو : رحسلاب الصتم اهرمأ

 نهذ ىلع تذوحتسا ىتلا حاورألا جارخا

 ثيمس نيودا ةساطرق تركذ دقو ؛ ضيرملا

 ى « ةضفخنلا » ةمجمجلا عطق عفر ةرورض

 ىلا ضرعتلا نود ةضفخنملا روسكلا تالاح

 ىتلا مجامحلا ضعب كانه نأ الا . ةنيرتلا

 ةنيرتلا نم جتنت ىتلا بوقثلا هبشت ابوقث لمحت
 .(16 لكش)

 دسعم رادج ىلع انيلا لصو دقو

 اهنا ليق تالآ ةدعل ليمج شقت وبمأ موك

 تالآب رخزت فحاتملاو ( ٠١ لكش ) ةيحارج

 اهنم « ةحارحلا ىف لمعتست تناك اهنا نظب

 . ربالاو طراشملاو ( 1؟ لكش ) بلاخملا

 نم هلآ ىأ لامعتسا ديدحت نكمي ال هنأ الا

 دكأتلا وأ ؛ طيضلاب ايلاح ةدوجوملا تالآلا



 اذا آلا ةحارحلل ةلمعتسم ةقيقح تناك اهنأ نم

 ٠ اهلامعتسا ىلع لدت شوفت اهللع تدجو

 اذ هو « بيبط ةريقم ىف اهنع فشك اذا وأ

 ىف تدجو ىتلا تالآلا ةلاح ىف الا ثدحي مل

 ١9(. و ١١ لكش) ( عر خنع ) بيبطلا ربق
 0 حورحجلا

 ةطايخلاب ةفيظنلا حورجلا جلاعت تناك
 « موي لوأ ىرطلا محللابو ةقاصللا ةطبرألاو
 ناك امبرو . لسعلاو ةفضباقلا باشعألاب مث

 لسعلا امأ : فزتنلا فايا محللا نم ضرغلا

 هيوحب امو لصملا ردتسي زكرم لولحم هناف
 . حورجلا ىف ةيفاشلا رصانعلا نم تسع

 : عولخلاو روسكلا دان

 « ثثحلا ف روسكلل ةدع راثآ تدجو 0*2

 اهتسارد أدب دقو « للحتت ال ماظعلا نأل اذه 000

 ايجولوثاب ويلابلا ملع اهل اشنآو ( رفور )
 نيسح لماك هقعأو « ( ىمادقلا ضارمأ ملع )

 فاشتكا اهيلع دعاس دقو . ةساردلا هذه ىف

 باغلاو ؛ ةياصم ثثحبب ةءولمم ةبيط ىف ةربقم

 اسرو . ةلئاه ةكرعم ىلتقل انفدم تناك اهنأ

 ةمحمج باصأ ام روسكلا كلت عشبأ ناك

 دسض داهجلاب ىدان نم لوأ ؛ عزنقص

 ىتلا ماهسلاو روسكلا نم ؛ سوسكسهلا

 . نادبملا ىف هب تدوأ

 ذدخملا ةمظع ف رسكلا تالاح تناك دقلو

 تناك اهنأ ىلع لكايهلا صحف لدو ةريثك

 ارصقو مائتلالا لحم لوح امخضت ةكرات ىفشت -

 دق يقل يس ابا يوشنلا ل بيو - 2055

 دس قوالب ل



 « عر خنع ىن » بيبطلا ١8 لكش

 « يا الا تالآ ١5 لكش
 دع معرب سس



 ىوضعلا ةماقتسا ةهج نم نسخأ اهجنانت
 ةيلضعلا ىوقلا فعض ببس (« هتفيظوو

 تالاح تدجو دقو . رسكلا فرط ىلع ةبذاجلا
 نوكت نأ حجرملاو هدحو دنزلا رسكل ةديدع

 عوفرملا هضعلا ىلع ةرشابم ةبرضل ةجيتن
 تناكو ( ثيمس تويلا ) سفنلا نع عافدلل

 . ةلوهسب ىفشت ةطيسبلا روسكلا كلت
 ةيمعأ ثيمس ةساطرق فلؤم فرع دقو

 روسكلا صيخشت ىف ديلا تحت ماظعلا ةرقرق
 نأب هرسف ىذلا « عرصحلا نيبو اهنيب قرفو
 . ماظعلا عضو ريغتي نأ نود باصت ةطبرألا
 راشبفلا نم هاناب اناخآ ةمضبجلا سنك هبشو
 لآم نع نهكتلا ىف فرع هنا امك « بوقثم
 كلت لام ءوسو « سأرلا سج ةميق ةلاحلا

 وأ « خملاب ضبنب اهيف رعشي ال ىتلا تالاحلا

 « خملا لخاد اضفخنم مظعلا اهيف سحب ىتلا

 فيزنلاو ةبقرلا بلصت اهيف ظحالب ىتلا وأ
 نمو نيرخنملا نم فيزنلاو ةمحتلملا تحن
 ىرقفلا دومعلا رسك فصو امك .. نذألا

 + ىدارا ال لوبتو ىعابر للش نم هعبتي امو
 « ىعولا ننادققف نود ءانمتساو باصنتاو

 « طقف ةبقرلا طسو روسكب ءانمتسالا صخو

 ةفصلا هئارجا ىلع لدي ىذلا رسمألاو
 فصو ىف لوي هنا تالاحلا كلتل ةيحيرشتلا

 ىتلا .ةرقفلا ىف روغت ةرقفلا نا روسكلا كلت
 . ةعرزنم ضرأ ىف مدقلا صوفت امك اهيلت

 رباقملا ىف رئابحلا نم ريثك ىلع رثع دقلو
 نم عطق نم ةداع ةنوكم تناكو (؟١ لكش )

 ؟. لكش
 هلسا معي تسل



 . ليتلاب ةنطبم باغلا وأ ةرشقلا وأ بثخلا

 نيلصفملا لمشت نأ هيف ىعارب اهعضو ناكو
 روبجملا وضعلا ناكو « رسكلا لفسأو ىلعأ

 روسكلا مظعمو . ةناوطسألاك اهب طاحب

 ظحالي مل ثثجلا ىف اهنع فشك ىتلا ةحوتتملا

 ىلع لدي امم « ماظعلا ف ىويح رييغت ىأ اهيف
 . ثداحلا عوقو درجبب ةافولا ثودح

 قيرغالا اهيلا نطف ىتلا دشلا ايازم اوفرعي ملو

 « ةراهسب عولخلا نودري اوناك مهنا الا

 ةروص ىف عولخم فتك در ةيلمع تاثم دقلو

 ( م لكش ) ىرامعملا سدنهملا ىبا عنصم

 نيودا ةماطرقب ةبتآلا تاييلعتلا تدروو

 . ةوقرتلا ف رسكب قلعنتا ىهو : ثيمس
 ىف ركب اباصم الحر تصحفت اذا »

 ضرم اذه : لقف ارصق اهب تدجوو ؛ ةوقرتلا

 نيحوللا نيب عضو هرهظ ىلع هقلاو ؛ هحلاعأس

 عجريو هتوقرت اءزح دعت ىتح افوفلم ائيش
 ةداسو تبث كلذ دعبو . هعضوم ىلا رسكلا

 6 هعارذ نم ىسنألا بفاجلا ىلع ناتكلا نم

 اهنأ اندجو تارايعلا هذه ىف انلمأت اذاو

 ضرملا جالع ةقيرطل قيقد فصو ىلع ىوتحت

 دسحم روتكدلا ذاتسألا ىئاصخالا اهنع لاق

 ىتح دحب مل ثيدحلا بطلا نا نيسح لماك
 جالعلا اذه نا لب : اذه نم اريخ اجالع نآلا

 . اهنع ثحبلل ايلمع ىعاد ال ايلع لثم ىلا ىمرب
 ةقدلا كفلا علخ در فصو صقنت الو

 نيتلمعتسملا نيتقيرطلا نأ ذا ؛ امهسفن ةراهملاو

 . مويلا امهامعتسن لازن ام ناتللا امه

 فئافل لاخداب جلاعب ناكف فتألا رسك امأ

 طظفحل نيراخنملا لخاد ناتكلا نم ةريغص

 . هلكش

 : قورحلا

 ىتساطرق نم اسهنع انتامولعم انيقتسا

 تويزلاو لسعلاب جلاعت تناكو . زرباو ندنل
 لكش ىلع عضوت تناك ىتلا ةينهدلا داوملاو

 قل
 : ماروألا

 ماروألل اقيقد افصو زربا ةساطرق ىوحت

 دقو . ىنايرشلا ددستلاو قتفلاو ةينهدلا

 اهمسحب ماروألا صحف دنع سيطارقلا تصوأ

 ةحومتم تناك اذاف . جومتت تناك اذا ام ةفرعمل

 اهتحلاعمو ةينهد وأ ةلئاس اهرابتعا بجو

 سربا ةساطرق تفاضأو « ىكلاب وأ طرشملاب

 تارثبلا رهظن ىتلا ىهو عشبأ ىه ام اهنمو »

 ىلع تاموسرلا مسترتو دلحلا نولتيو

 تلاقو + « ةديدش امالاآ ثدحتو « اهحطس

 وسنوخ هلالا مرو هنا » مرولا اذه نع

 عم امأ قفتن فصو اذهو « امس هل لعفت الو

 . ناطرسلا عم وأ ةثيبخلا ةرمجلا

 : ةدالولا

 نرفنت وأ لمحلاب نقضت تابرصملا نكت مل
 ةديدع تافصو تدجو هنأ عمو .. هنم

 نهنأ الا ضاهحالا ثادحال وأ هنود ةلوليحللا

 ىلع نهدعاست نأ تالهتبم ةهلالاب نذلي نك
 ىلع تنود تاباتك نم كلذ حضتنو . باجنالا

 . ةسدقملا ليثامتلا نم ريثك

 دس جهوي دل



 نم دكأتلل ةددعتم قرط كانه تناكو

 ىلع ىنبم اهمظعمو « اهمقع وأ ةأرملا بصخ
 نيب بصخلا ةأرملا ىف لاصتا دوجو ةركف
 قرطلا هذه ضعبو .. ىمعضهلا زاهجلاو لبهملا

 نوتسماكو نيلوب سيطارق ىف درو دق
 . مفلا ىف هتحئار ةظحالم مث لبهملا ف موثلا نم © سوبل » عضو الثم اهنم « جريزلراكو
 هذه موثلا سوبل ةفصو طارقبأ ثرو دقو
 برسعلا هنع اهذدخآ مث « نييرصملا نع
 ذرقلا ىتح ىطسولا روصعلا ىف نوييروألاو
 تسيل ةقرطلا هذه نأ ودبيو . رشع نماثلا
 رمت دق موثلا ىف ةيرطعلا ةداملا نآ ذا « ةيلايخ
 ناك اذا ىنوتيربلا فيوحتلا ىلا قوبلا نم
 « سفنلاف نيتكرلا ىلا هنم مث « اكلاس قولا
 ىلا رامع دمحأ روتكدلا ذاتسألاىليمز ىنهبنو
 لودوبسللا ةدامب ”نقحي ىتاللا تاديسلا نأ
 ى همعطب نرعشي نيقوبلا ةلاح ةفرعمل محرلا ىف
 ( كيبس ) ىصوأ دقو « نيكلاس اناك اذا مملا
 مث محرلا ىف نيلاثف لونفلا ةدام نقحب اريخ"
 قرطلا امأ .. هتاذ ضرغلل لوبلا ىف هنع ثحبلا

 ريسخبت اهنمو .. ةسرغ ودب اهناف ىرخألا
 ةآرملا تدرط اذاَف .. رحتبلا سرق ثور ىليهم

 : لمحتس اهنأ ىلع كلذ لد فلخلا نم تازاغ

 . اهلمح ىف لمأ الق تأيقت اذا امأ

 قرط ءامدقلا نيدرصملا ىدل ناك دقلو

 . نينحلا عون ةفرعملو لمحلا صيخشتل ةديدع

 ؛ رحسلاب نوكي ام هبشأ اهضعب قرطلا هذهو
 . ىملع ساسأ هل نوكي دق رخآلا ضعبلاو
 اسسٌّوم ودس رامضملا اذه ىف مهريكفت لكو

 مضي ىذلا مسجلا نأ ىه « ةدحاو ةركف ىلع

 مسجلا نع افلتخم نوكي نآو.دبال اركذ انينح

 ءاينطالا ناكو .٠ نتا انتج . لمحبي ىذلا
 لوب عضوب لمحلل مهصيخشت ىف نوصوب
 رخآو حمقلا نم رادقم ىلع ىلبحلا ةأرملا

 نيسجلا ناك حيمقلا تبن ناف ؛ ريعشلا نم

 « ىثنأ نينحلا نأك ريهشلا تبن ناو اركذ

 كلذ ناك نيعونلا نم دحأ تبني مل نا امأ

 نوعضي اوناك امك .. لمحلا مدع ىلع اليلد

 لمحلا نوصخشو ةفلتخم داوم ىلع لوبلا

 0 .٠ ناديد رهظت ملو ةلوفع ثدحت مل اذا

 ىلع شت تنمرأ دبعم ىف دجوي ناكو
 ةملاطبلا دمع ىلا عجري دياعملا دحأ رادج

 دملا اذم راجحأ نأ الا: (؟١ لكش )

 د وا د



 قبب ملف ركسلا عنصم ءانب ىف تلمعتسا
 ىف امهادحا ناتروص الا شقنلا اذه نم

 ق ىرخألاو نويلبان ةلمحل رصم فصو

 شقنلا اذهو .. سويسبل تاموسر ةعومجم
 « ةدالولا ىف ةعبتم تناك ىتلا ةقيرطلا روصي

 « ءاسن ثالث اهءاروو ةدجاس ىلبحلا ةأرملاف

 ةجرفتمو « اهل .ةدعاسمو ( ثين ) ةهلآلا ىه
 اهمامأو .. ( خنع ) ةايحلا زمر اهدب ىف لمحت

 دهعتتس ىتلا ةنداخلاو ةعضرملاو ةدلوملا

 . لوألا هروط ىف ةياعرلاب لفطلا

 وه سأرلاب ءىجملا نأ نوربتعي اوناكو
 امكو « لكشلا اذه نم رهاظ وه امك ىعيبطلا

 زمارلا ىفيلغوريهلا فرحلا كلذ ىلع لدب

 ةدجاس ىهو ىليحلا ةأرملا لثمي وهو « ةدالولل

 هيعارذو هسأرب اهيذخف نيب نم جراخ لفطلاو
 ةيقيلغوريه ةباتك كانه نأ امك ءغ (؟؟ لكش)

 « ةرخأتملا نورقلا ىلا مجرت ةدالولا ةعاقل

 روصت ذا « اهتيزمر ىف ةقدو ةيعقاو رثكأ ىهو
 صيصختلل نارجح اهبقعي ةدالولا ةمالع

 ؟؟ لكش

 حج عد

 مه

 ؟؟ لكش

 /تءاج دنقف نيرجحلا نعاامآ 4 ( 7+ لكش )
 : ةيتآلا ةلمجلا ونيروت ةساطرق ىف امهنع

 رجحلا ) ديمرقلا ىلع ةدلاولاك تثكمو »

 لتق نع ةاروتلا ىف ءاج هنأ امك < « ( رمحألا
 : نوعرف رمأ نأ روكذلا دو هيلا دالوأ

 لمطلا ناك اذاف نيزححلا ىلا اورظناو »

 1 72 . « هولتقاف اركذ

 دلت تناك لماحلا ةآرملا نأ نذا ودبي

 . غارف امهنيب نيرجح ىلع ةعكار ىهو
 :ثيخ نم - ىلادعلا ةذالولا ىنرك امو
 عوضوؤم نيرجحلا نيذه ىوس - لكشلا
 ىلع ترهظ دقو . ضرعتسم ثلاث امهيلع

 تسلج دقو دلت ةأرما ةرهاقلا فحتم ىف شقن

 ىلع اهاديو ناتطوسبم اهاعارذو ةروصقم ىف

 هنأ الا (؟4 لكش ) ناتهلاآ اهدنستو اهيذخف

 ىساركلا كلت نم ىسرك ىأ انيلا لصي مل
 ةريقم ىف ةنرقلا ىف فشثك ىذلا ىونسس

 ءاضقل ىمرك هنا ضعبلا لاقو ؛ ( ىزومنخ )

 . (؟هلكش) ةدالولا ىسارك نم سيلو ةجاحلا

 : ءاسسنلا ضارمأ

 سانت قيوم ةدفوتم دوا ةنئاطتت

 ذبن عبسو . ندنل ةساطرق ىف رطسأ ةرشعو

 لك نأ رهالتلاو . جريزلراك ةساطرق ف

 نم لقت دق ءاسنلا ضارفمأ نع درو ام

 نامسيلك اهركذ ىتلا ةيبطلا ةعومحملا

 سماخلا ءزجلا نا اهنع لاقف « ىردنكسلا



 ؟1 لكش

 (؟) ةدالولل وأ ةجاحلل ىسرك 19 لكش
 ملا جمول د



 سركم نسداسلاو « دسمرلل نعصخمم اهنم

 ةساطرق نأ فيرطلا نمو « ءاسنلا ضارمأل

 لسثشم ةديدع لماوع نأ دكإملا نمو
 نس 2 ةددعتملا تادالولاو 5 ركسملا جاوزلا

 اهب موقت تناك ىتلا ةقهرملا لامعألاو 2 ةثدح

 اإامهجو م« امحلا لالخ ىف بعشلا ءاسن

 ضارمألا ةفعاضم َق مهسق تناك ُُ تالبياقلا

 . ةميدقلا رصم ف ةأرملا بيصت تناك ىتلا

 ةداعا ىلع مهص رح داقتعالا اذه ىلع بثرت

 هتدعاسمو « ضرملا ةلاح ىف هناكم ىلا محرل

 تحت رطعم عمش نم روخب قالطاب كلذ ىف
 اقنع مدل هذه ناك اماايتك واقل

 لشمي وهو ( نادرق ىبأ ) لكش ىلع بلاق
 ربكأ ةيلعاف زمرلا اذه هحنمبل توحت هلال

 . ءاقشلا ىف

 م هوحلاعو محرأا طوقس اوعصو دقو

 تاريخبتلاب وأ « سوبللا عاونأ فلتخمب اما
 ففحملا طئافلا وأ هلا نم ةمكرملا

 حاتفناو محرلا تاباهتلا اوحلاعو 8 نيتنبرتلاو

 ضعب ريصع ىلع ةيوتحملا ةيلبهملا نقحلاب هقنع
 لكآ ( هومعسس اضرم اوجلاع امك 5 تاتابنلا

 ْ . ايعضوم اجالع ( محرلا

 محرلا ضرم ىلا نويرصملا ازع دقو
 بيصت ىتلا مالآلا لثم ؛ ةديد ع اضارعأ

 ضارمأو نينذألاو ةقرلاو نطبلا له أ

 ىدرب فصوو © ةيبصعلا تابونلاو نويعلا

 نم ةعومجم لمشي اضرم ديدحتلاب نوهاك
 لصافملا مالآو محرلا باهتلا ىه ضراوعلا

 ناليسلا هببسي ام قياطي اذه لعلو . نينيعلاو
 ىل ههملا مزئامورلاو ىعض وم ا باهتلالا نم

 . نينيعلا تاهثلاو

 « فوحملا نرقلا هسثن تالآ تدجو دقو

 للا راقتم وأ ةقعلم لكش ىلع فرط اهلو
 تل

 تناك اهنا ضعبلا اهنع لاقو .

 ؟0 لكش

 تع ىو مجم



 امك ٠ ىضرملل تابورشملا ميدقت ىف لمعتست
 نقحلل لمعتست تناك اهنا رخآلا ضعبلا لاق

 حصي ريخألا لوقلا اذهو « ةيلبهملاو ةيجرشلا |
 رجح ىلع ةلآلا كلت تدرو دقو . هيف كشلا

 ةصصخملا ةينآلا حطس ىلع ةلثمملا تاديسلا

 ء اركذ الفط تبجنأ ىتلا ةأرملا نبل عمجل

 ةزاتمم ةيجالع دمئاوف هيلا دنست تناك ىذلاو

 .(م0 لكش)

 ؟9 لكش

 : سأرلا ضارمأ نع

 مألاو ةمحمجلا نوفرعي نويرصملا ناك
 . ىعاخنلا لئاسلاو خملاو ةفاحلا

 (ةبلعتلا) ىعقبلا علصلا نويرصملا فصوو

 ذيواعتب ةيوحصم « ةصاخ مهارمب هوجلاعو
 روص ام اريثك ىذلا سمشلا ىلا ةهجوم
 .ريسأ وأ ودع رعش كسمي صخش لكش ىلع
 لوألا ىتيسو ثلاثلا سيفونيمأ نأ ركذنلو

 ةكلملا نأو « ءاعلص اوناك ىناثلا سيسمرو

 . راعتسم رعشب نادزت تناك ىراتريفن

 امك عورخلا تيزي علصلا اوجلاع دقلو

 سرف نهدب هنوطلخب اوناكو . نآلا نحن لعفت

 سيتلاو نابعثلاو طقلاو حاسمتلاو لينلا

 رفاحو بلكلا بلاخبب كلذكو © ىربلا

 داوم هسفن ضرغلل اضيأ اولمعتساو . رامحاا

 « ةراذق نم رفاظألا هنزتخت ام اهنم ةبرغ

 سديروقسويد لمعتسا دقو ٠ بابذلا طئاغو

 نمو .. ضرغلا اذه سفنا بابذلا سار

 روثلا مد نم ةبكرم مهارم ةيرحسلا ةيودألا
 . ةيلكلل ةيلمانتلا ءاضعألاو ناليشلا ءاشحأو

 ناهد جلاعي ناكف ىفصنلا عادصلا امأ

 ليوحتل اذهو « ةيلقم ةكمس سأرب سآرلا
 مة ىلا رز ىلا اىطيرلا نازي وم آلا
 : افنألا نع

 هييصي امم ةجالعل ةديدع قرط كانه تناك

 ضارعأ تفصو دقلو ؛« ساطع وأ ماكز نم

 : ةيلاتلا ةميزعتلا ىف اقيقد افصو ازنوافتالا

 « ماظعلا رسكي ىذلا ماكزلا نبا اب فرصنا »

 ضرملا بصنيو . خملا رخنيو ةمحمجلا مشهيو

 ضاخم ليس ىآ ) عبسلا سأرلا تاحتف ىف
 نينذألا ىف ابامتلا ثدحيو عومدلاو فتألا

 ةصاخ ةعرج كل ترضحأ دقل . ( مفلاو

 300002 تتح سم



 ” ابكرم ناكف ءاودلا امآ ..6... خلا .. كدض
 :غمص نمو « اركذ انبا .تعضو ةأرما نبل .نم

 .احلت ىونو نآلا ىتح هعون .فرعي مل تابنو
 ىلع قوتحت «فانصألا هذه١ نأ .كش الو

 روزلا تاباهتلا ملأ "نم هحت ةفطلم داوم

 : . فألاو

 : نذألا نع

 مسجلا ءاضعأ نم. ريتعت نذألا تناك

 ةايحلا حور نأ دقتعي ناك هنأ ذا « ةماهلا

 توملا سفن .نأو .« ىنميلا نذألا نم لخدت

 اوناكو ىرسيلا نذألا قيرسط نع للستن

 . غامصألاو تويزلاب هضارمأ نوجلاعي
 : نائنسألا نع

 تاجرد ىلع نانسألا .ويئاسصخا ناك

 لسشم نييئاصخالا ءاسؤر مهنمف « ةفلتخم

 كيتماسب ) و ( ؟8: لكش ) ( عر ىزح )
 ةيطصم لثم ىدلعلا بيبطلا مهنمو ) يب

 عوروخام ةوعرملا ىرحا كيس سرا
 ىف ركذ ىذلا ( سيتويرفن ) و ( ؟5 لكش )

 ىلع لدي امم « ( بتح تاشبس ) ةبطصم
 .رياقملا باحصأ ىلا ةبسنلاب ىوناثلا امهزكرم

 ل 51 يك «اردان ناك< سيوستلا » نأ نم مغرلابو
 ع 0 ا | دقو .ةرشتنم تناك جيرارخلاو ايرويبلا ناف

 ةدايزو ةراضحلا مدقتن راشتتالا اذه دادزا

 مالك يس دس نا# ديو ب تحف هيي: . *.تاكطلا اف ينخ ةيرقلا زوصملا :قكرتلا
 . « اضيأ هنانسآأ 6>سيفونيمأ ةمجمج نم رهاظ وه امك « ايلعلا

 لصي مل ىتلا نانسألا ضارمأ ءامسأ نمو دعب احزام ثيمس تويلا هنع لاق ىذلا ثلاثلا
 مسا اهتالولدم ريسسفت ىلا ةغللا ءاملع نكي مل » : هنانسأ تحت نيجارخ دجو نأ
 (ليا) اهرسف دقو ؛« مدلا لكآ » سناسد هجاوي نأ ةبيط فرت ىف نوعرف ىلع

 دس هودي سس



 ؟4 لكش
 (تمخس حلم ىن) نوعرف بيبط دهاش
 ”هتجوز عم ةربقملا بحاصص ىربيو
 9 قو .نيميلأ ىلا ناجل وصلا أكسسمم

 .- ىف رغصلا مسرلا امأ . راسيلا ىلعأ

 0 ناثسألا بيبط وهف راسيلأ لفسأ

 ىأللا عضوملا لديو ( خنع عروق نم )

 ٍىوناثلا هزكرم ىلع همسر هيف عضو
 ناك هنأ ىلع وأ لوألل ةيسنلاب

 + اهل ابوعوف

 ةلاح ىفو . ايروسيبلاب هريغو طوبرقسألاب
 : نانسألا نوشحي اوناك سيوستلا ثودح

 . تناكو « ساحتلا تافلسو غمصلاو لسعلاب

 اهل ةرواجملا نانسألاب طيرت ةقلقلا نانسألا

 فرصت حيرارخلا تناكو . بهذلا نم طيخب

 مو + كفلا مظع ىف ةريغص ةنبرت ةطاسوب
 نوملشي اوناك مهنأ ىلع ليل ىأ انلصي
 اوناك مهدعب طابقألا نأ الا « نانسسألا

 تابن نم ردخم عضو دعب ديدحلاب اهنوعلخي

 5 نائسألا رودج ىلع وأ دخلا ىلع قبرخلا .

 ةبكرملا مهارملا نوف صي اوناك ةثللا حيقتلو
 فاحجلا بورخلاو جزاطلا حلبلاو نبللا نم
 . زيمجلا رامثو نيتتيرتلاو نوسيألا وأ

 ' : ةثرلا نع

 اوناك ممنأ زربا ةساطرق نم ذخؤي
 « ةدعملاو ةئرلا نيب ةلص دو جوب نودقتع

 جالعلا ىف تاريبعتلا ضعب نم كلذ ودبيو
 نم الدب نخاسلا ءاملا راخب علب فصوك
 : ىلاحلا جرادلا ريبعتلا نراق ) هقاشنتسا
 بلغأ تناك دقو .. ( « ناخدلا برش »
 ديزلا وأ نبللا نم ةنولكم مهتيودأ
 داو هةوهتا فلا وسو لا :لسعلابوأ

 ةدح فيفختل اذه انمون ىتح لمعتست اعيمج !.

 ؟:لاعيسلا
  7نع ١ :5

 ىوس لاحطلا نع زربا ةساطرق .ركذت مل

 نييارش ةعبرأ كانه نأ ىه ةدحتاو ةللمج .

 . ءاوهلا هيلا لقنتو ءاللاب هدمت لاحطلاب

 : دسبكلا

 زيمجلاو نيتلا لوانت هجالغل#فصوس قاك

 : نيتيلكل ١ نع

 كلذ عجرم امبرو ..مهل ركذ ىأتأب مل

 فلخ امهدوجو ناف ؛ مسجلا ىف .امهزكرم ىلا

 لوصو بعص نأ هنأش نم ناك نوتيربلا
 . طينحتلا ةيلمع ءانثأ مامألا نم امهيلا مهيدبأ

 ىنعمل ةملك برقأ ىهو ( تيبد ) ةملك امأ

 مسا مولاي دج



 هنأ ىلع . نطقلا ىلع لدن تناك اهناف ىلكلا
 اهنأ فرع دقف « ةناثملل فصو انيلا لصو

 ةريشك ةيودآ تنيع امك « نينايرشب لصنت
 كلذدكو « هرسعت' وأ لولا سايتحا جالعل

 ىذلا باهتلالاو ىدارالا ريغ لوتلل
 ناك ةيودألا هذه مظعمو 4

 . سنودقبلاو سفركلا ىتابن ىلع دمعي
 فصو ثيسس ةساطرق ىف درو دقو

 ةجيتن ىدارالا ريغ لوبتلاو ركذلا باصتتا
 لوبلا ركذ امك . ةبقرلا ىف ةرقف لاقتنال

 نطبلل جالعب هوجلاعو ةرم نم رثكأ ىومدلا

 ةناثملا بيصي

 دوجو ىلع رفور ثوحب تلد دقو . بلقلاو
 لاقو تايموملا ضعب ىف ايسراهلبلا تاضيوب
 ناو عاع هومس ام وه ضرملا اذه نا ضعبلا

 رظنا ) رمألا اذه ىف احومسم كسشلا ناك
 . ( « ةفورعملا ضارمألا »

 :دمرلا

 ةديدش نو يلا ضارمأ تناك دقل
 ددع ناكو « مويلا اهنأش وه امك راشتتالا
 قى نيلثمم مهدحن ام اريثكو . اريبك ءافكألا

 ىقيسوملاو ءانغلا ةنهم نولوازي مهو شوقنلا
 اسرو . مويلا نينغملاو نيئرقملاك (#. لكش )



 نأ نذا ةبارغ الف . ليهأتلا نم اعون اذه ناك

 دق ىدربلا سيطارق نم ريبك ءزج نوكي
 ةلام دحن اذكهو . ضارمألا كلتل صصخ

 ةدحاو اهنيب نم زرنا ةساطرق ىف ةنودم ةفصو

 تلقت دقو . سولبب نم ىويسآ ىلا بسنت

 و 93 رزل راك ةساط 4
 ِء

 ىرخألا سيطا رقلا نعت

 . تافصو ]| هذه ضعب

 امه نيملا ةيامح ق لدويعلا ءابطأ ناكو

 نأ دعب سيروح نيع ىفشأ ىذلا « توحت »
 ء ةعطق نيمو عبرأ ىلا ريرشلا تيس اهقزم

 نيعألا ىدشي ىذلا بيبطلا ( « نومآ »و

 نم صلخملاو نينيعلا حتاف نومآ « اود ريعب . لاو نين اف نومآ « ءاو 15

 ناك نويعلا ضارمأب صاخلا هلالا نكلو

 ىف ناك هتدابع زكرمو (عا مصر ( «( واود

 . سلوبوتيل فو + سمش نيع ىهو « ونويا

 « واود » تلدبتسا ةرخآتملا روصعلا نأ الا

 ىلا هرودب لقتتا ئذلا ) روهنمد سروحب

 ىهبرعلا لسينلا ءىطاشث ىلع « ساوبوتلل »

 . ةيلاحلا ميسوأ ةدلب ىهو ء« سش نيع مامأ

 فنا ولا نيب ةديطولا طباو ولا نأ رهاظلاو

 سوقطب ةصاخلا

 ىتنخم 2 هلالاو

 سمش نيع ىف « واود »

 هيسستسو  ةيييسلا# ىنرنا

 تناك نويعلا جالعب ةقلعتملاو ( سولبوتيل )

 دقف « ريطاسألا ىف اسهنس ةقالعلا

 ىذلاو روهنمد ىف ءىثانلا سيروح نأ ىكح

 أنيع ىطعأ ؛ سمش نيع ىق « واود 2 لحم لح

 ىلع ةيثبم

 ؟١ لكش

 ( واود ١ ةراش لمحبي نهاك ىناث

 4 ىتردأ ىتلحم 0 ىلا ىرخصلا رولبلا نم

 . هرصن ريخألا دمك نأ دعب

 يعش ارا ورمل برواس
 ةيحطس ةيارد 0 لا ( مسجلا ادعام ةيلخادلا

 ع 3 ىلع بئرت دقو

 .٠ ءازجألا هده ىلع ءامسأ

 ىلا ةانعلا ) ةقدحلا نوما اوناكو

 ٌّّق اهلثم دجن ةيمستلا هذهو

 ةاسنفلا ىأ )

 : ( نيعلا لخاد

 1مل ةشئاللا ةعللا

 منصف لع ]ه5 هزه9 ةناسالا ةغللا ىفو ( رصاقلا

 نانا ) ةيبرعلا ةغللا فو ( نينيعلا ةاتف )
 « عمدلا عبنم اهنأ نونظي اوناكو . ( نيعلا

 رسبسهل » هيلع نوقلطي اوناكم نفحلا ام

 ةينفلا تاحالطصالا ةلق تدأ دقو + « نيعلا

 هد ع4 -



 ةبوعص ىلا نويعلا نع انيلا تلصو ىتلا
 . ةصخشملا ضارمألا هنكل انمهفت

 اهجلاعو اهفرع ىتتلا نويعلا ضارمأ نمو
 طقني هوجلاع دقو نوفجلا باهتلا : نويرصملا
 ىف رطقت طنسلا قروو ساحنلاو ربصلا نم

 رعششلا ضرمو ل رسن ةشير ةطساوب نيعلا

 هعازتتاب وأ شمرلا عضو ليدعتب هوجلاع دقو

 صربلا مد نم عونصم مهرم عسضوب مث
 (تسدبلا )  ريفاصعلا ءارفصو ىشافخلا وأ

 رتشلاو (  ذاحشلا ) لمدلا ابلاغ هانعمو

 داوملا هجالعو جراخلل نفجلا بالقنا وأ

 هومسم دقو ىبيبحلا دمرلاو  ةضياقلا

 تينارحلاب هنوحلاعي اوناكو ( تاحر )

 تاتيربكو قورحملا رسمحألا نورطنلاو

 مخرلا ضيب هجالعو رفضلاو -- صاصرلا
 طئاغو دوسألا ناوصلا رجحو ( رسنلا )

 وه ابلاغ  نيئيعلا نهدو حاسمتلاو عجبلا

 ب جالع هلو ةقدحلا ددمتو ل وأو عانعءننو

 ىتلا تحس ةباحسلاو عمدتلاو  ةبنعلاو

 س لامجلا ةيآ ىتيترفت ةكلملا اهب تبيصأ
 ىلا ءاملا دوعص » هومس دقو اتكارتكلاو
 «ضيألا ءاملا » مويلا هيمسن نحنو . ©« نيعلا

 لبق نم نامورلاو قيرغالا هيلع قلطآ امك
 ةيمسشلا هذه ةلع نوكت دقو . الباقم امسا

 الئاس نأكو رظني ضرملا اذهب باصملا نأ

 ضرم ثاكو .. ءايشألا ةيؤر نيبو هنيب لوحب

 ملو ذيواعتلا ضعبو مهارملاب جلاعي اذه ءاملا

 نرقلا ىف الا ةحارجلاب جلاعي نأ هل ردقي

 لقن ثيح ةيردنكسالا ىف دالبملا دعب ىناثلا

 بيزيرك نع ةديدجلا ةقرطلا (ليتتأ )
 . ىصربقلا

 صخش ىببأ عنصم مسسر ف رمهظ دقو
 ضعبلا هنع لاقو « باصم نيع ىف ةرطق عضي

 ءاجو ( م لكش ) ابيرغ امسج هنم عزتتي هنا

 ىمع » ضرم ركذ ندنلو زربا ىتساطرق ىف
 رقبلا ديكيو « رحسلاب جلاعي ناكو « « ليللا

 « ىلايخلاب سيل جالعلا اذهو « هنيخدت دعب

 نم ةريبك تايمك ىلع ىوتحي دبكلا نأ ذا
 قو . ةلامحلا هذه جالع وهو « أ نيماتيف

 نادقفل جالع فصو نينروكذملا نيتساطرقلا

 « نذألا ىف ريزنخ نيع ءام عضو وه رصبلا

 نيعب لدبتست نيعلا نأ اهاوحف ةذيوعن ليترتو
 . ىرخأ

 ضارسمأل جالعلا عاونأ رثكأ نأ ىلع

 لحكو ناومنتالا تاتيربك نم ةبكرم نويعلا
 تاتيربكو ساحنلا تافلسو ساحنلا ًادص

 . صاصرلا

 ماعلا جالعلا

 اقرط ضارمألا جالعل ثويرصملا لمعتسا

 : اهنم ةددعتم

 + نخادلا ني نيفاعتلا

 ةيجراخلا ةيودألا نم اهريغو مهارملا س ؟

 . قصللاو تاناهدلا لثم

 حورجلا ةطايخ لمشتو « ةحارجلا ل ج

 ااه



 0 ا

 ةحالغلا ْ

 : دنواعتلا و. رحسلا سبح 107

 تاكرسخللاو كي

 ابيط الشم ربتعي يقاقعلا لامعتسا“ لعل“
 نكميو .. بطلا ىلع ةينيدلا تايرظنلا ريثاتلا
 اممئاد اناك اهيطاعتو ةيودألا بيكرت نآب لوقلا

 رفحخت تناك ريقاقعلا نأ ذا + نيدلاب نيطمترم 0

 ( تيسا ) همسا ديعملا ف صاخ لعمق

 « اهيف ةنورم ال ىتلا ن وسناب اهيكر

 ماقرألا ضعب نأ نم كلذ .ىلع لدأ سيلو

 نأك اهريغ نود ةصاخ ةيمهآب زيمتت تناك

 24 مويلا ىف تارم يس وأ خيدأ ةيودألا لواتتت

 ةيودألا ىف ريقاسقتلا قاسنا عضخت نأو

 الثم ةيباسح ى صاوخ اهل ة ةنيعم بسنل ةمكرملا

 ا مو كج ري واواو ع سم

 هتايرظن ضعب سبتقا سزوغاتيف نأ ضعبلا نلف
 نييرصملا ءامدق نم ماقرألا ىناعس ةصاخلا

 مجحلاب ساقت ريقاقعلا ةلاح ف ريداقملا .تتاكو

 1 + نزولاب ال

 طيحت تناك ىتلا ةيرسلا رس هاظم نفو |

 اهل ناك ريقاقعلا نم اريثك نأ | جالعلا لئاسوب
 دقف « نيراتخملا نم ةئف الا انهفرع ال ءامسأ

 مدنرلا قلق تدتسءالا الطبق تيبس
 ف داز امم خيا .. لقاريه مدب سوكوركلاو .
 ةرافملا »< كم

 نع امأ . تادرفملا بدذت ىتلا ةداملا .

 وأ ىلغم بارش لكش ىلع

 ةيلايخ اهسحن ةديدع ةيودأ نأب :نظلا ىلع

 ةيبط تادرفم ةقيقحلا ىف تناك ةيرحس وأ

 . ةيرس ءامسأب اهيلا زمر ةيداع

 نم ةيكرم تافصولا ةيبلغأ تناكو
 اهنأتك اهنأقت ل ةنوكمو ةديدع تادرقم

 « ( ةدعاتلا ) لاعفلا رهوجلا نم. مويلا

 ريسغ هصاوخ ضعب ليزت ةدام هيلا افاضم

 ىأ غاوسلا مث ؛ ( ححصملا ١ اهيف بوغرملا

 لكتشلا

 ىلخادلا لامعتسالل فصوت تناك ريقاقعلا ناف

 بح وأ 6 عوقتم

 ىجراخلا لامعتساللو 4 قوعل وأ قوحسم وأ

 طقتلاو قسنمللاو خبللا نوليعتسي اوناك

 ريخدلاو تاقاشنتسالاو مهارملاو ( ةرطقلا )

 قىورو ىلمهملاو ىحرشلا لوسغلاو سوبللاو

 نقحلاب جالعلا اوقرع نييرصملا نأ سوتيلد

 ىأ ( سراحلا ) ريط

 هجرش ىف ليوطلا هراقنم لخدي وهو ؛ سيبألا
 . هثاعمأ فيظنتل ءاملاب !اءولمم

 اودهاش امدنع ةيحرشلا

 نمو « هسفنب ةيودألا دعب بيبطلا نأكو

 دصفم ا نم ةئوكم لس لبق نم انركذ ان

 هلامعتسا ىلا نازمري م امهنأكو ل نواهلاو

 نيزمرلا نيذه ن آ ريغ مبيع ريقاقعلاو ةحأ رجلا

 . بسحف ةيئوصلا امهتمسقل الا اليعتسي مل

 « تاتسشورلا » ةباتك اوداتعي ملو

 عطق نأ بلاغلاو ؛ .ىفرملل ( ركاذتلا )
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 بوتكملاو.« ريكت وج اهفصو:ىتلا .فزخلا"
 امك: ةقيقحلا :ىف تناك « ةيودآ تافضو اهيلع
 هترايز ءاننثأ ٍبيبطلا اهنودي تاركذم انلق

 هيلع ناك ىذلا ءاودلا عون .ركذتتيل ضيرعلل

 : هلزنم ىلا هتدوع دنع هكر نأ

 ىرج ىتلا ريقاقعلا ضعب نآلا ركذنلو

 ركذ ءاج دقو . رصعلا اذه ىف اهلامعتسا

 : اهنم « عون كي نم برقي ام

 : ةيندعملا داوكلا - 1

 ( ةصاخ زوريفلا ) ةميركلا ةراجحلا لثم
 حالمأو ةيشلاو 34 مسالطلل ةضملاو بهذلاو

 ريجلاو رداشونلا تاتوبراكو ناومنتألا

جحلا حالمأو ( راجنزلا ) ساحتلا ًادصو
 ”ديد

 صاصرلا حالمأو قبكؤلا تافلسو ايزيناملاو

 ١ . ادوصلاو اساتوبلاو

 : تاتابنلا ب ؟

 تمسر ثيح ؛« شوقنلا نم الوأ تفرع دق

 ثيح « رباقلا نمو « اهئامسأ راوحب انابحأ

 صاخشخلاو لدرخلا لثم « اهضعب ىلع رثع
 صوصنلا نم كلذكو « تايموملا بناجحب
 + اهلا رف قصاب هيي نتا ةيطملا
 + لعمل طاع راوي ال اهم ريكا نكلو

 تناك ءامسألا ضعب نأل اصوصخو .

 : ةفورمملا داوملا نمو . انفلسأ امك ةيرس

 ريصصلاو بكذلا لجرو تنسيالاو طنسلا
 نجلا رعسشو نوسيألاو تبشلاو زوللاو

 ( كيلدتلا ىف لمعتسي ناك هتيزو ) كنوبابلاو

 .ةيلحتو ناديدلا درطو ةانلا ةي وقتل )تو رشاد

 لتعتسي وهو ) مششلاو مطرقلاو ( ةيودألا
 :( دمزلا جالعل نادوسلاو رصم ف نآلا ىتح

 ةدمغو « نومكلاو ناهلا بحو كينشلوكلاو

 ةبلحلاو ءايدنهلاو عرقلا ةليصف نم تاتابن

 .نامرألاو ةناطنجلاو رعرسعلاو نيتلاو

 قبنزلاو نأتكلاو نارك سلاو شيشعلاو

 ضفعلاو رملاو لدرخلاو عانعتلاو حامللاو

 .حلبلاو نويفألاو ةكربلا ةبحو. بيطلا ةزوجو

 لصبو نارفعزلاو عورخلاو لجفلاو قتسفلاو

 . ٠ (نابهرلاىنبل) كارتسالا غامصألاو لصنعلا

 : ةيناويحلا داوملا

 زثعلاو ةرامحلاو ةرقيلا نابلأو لسعلا

 ىف ءامدقلا نويرصملا ريتعا«دقلو . ةآرملاو

 نم ىقرأ ةماع ءاسنلا نبل نأ مهروصع عيمج

 ةبترملا ف نولحي اوناك مهنكلو ؛ ناويحلا نبل
 دقو . اركذ الفط تبحنأ ىتلا ةأرملا نبل ىلوألا

 ءاطعاب كلذك مهدعب ىصوأ طارقبأ نأ فرع

 رصم برعو طابقألا لعف امك « هسفن نبللا
 اذه نوريتعي اوناك املو . مهرودب ءىثلا سفن
 ق هنوعضي اوناك دقف « انيمث الئاس نبللا

 ادلو لمحت ةأرما لكش ىلع ةعونصم ةيعوأ

 : (؟2لكش) لبق نم هانغفصو ىذلا لثم انرقو ا

 ةديدشلا ةفاحنلا نم راثآلا ءاملع لدتساو

 اذه مسجل ىلفسلا ءزجلا ىلع ةرهاظلا

 ىذلا ليزهلا لفطلا لثمي هنأ ىلع « لفطلا

 , ناك ىذلاو « سيريزوأ نم سيزيأ هب تقزر
 . هتافو دعب هتجوز ىتآ سيريزوأ نأل افيعض

 سا هايل سم



 لمعتست- تناكو « .ريزتخلاو لخفلاو رولا
 ضعغب ءارق صو سأرو «.ليللا ىمع ءافسل ْ

 تاناوشيحلا نهذو « خملاو ع كامسألا

 . افلاس هنم ريثكلا انركذ امم خلا ...اهتازارفاو.

 1 1 ماستخلا

 ىلع مويلا اهردصن ىتلا ماكحألا نا 1

 فوسس ةيئادتبا ربتعت ىنوعرفلا بطلا
 كلذو « ملعلا اهضقنيو خيراتلا ايفان“

 اتاف « ثحبلل ةيفاك رداصم ىلا انراقتفال

 ةينامث ىلع اتتانهكتو انتسارد ىف دمتعن
 .نيعبرأ نع انيلا لصو ام لك ىه سيطارق

 ةلظحالملا ىلع دمتعت ةرات ىهف : ةقدلاو ةميقلا

 ىهو 4 © ثيمس نيودا » ةساطرقك ةيعقاولا .فابكأ ىرخأألا ةناويحلا:داوملا نمو :

 تالبعزخلاو تافارخلاب ىرخأ ةرانا رخزت |

 نيرشع دعب انفلخ نأكفذ .. ندنل ةساطرقك

 تجسن تافل ثم ءوض ىف انبط ىلع مكحي انرق
 هيلا لصو ام رخآ نم سناجتم ريغ جيزم نم

 5 « ةكرلا 2 ملع بتك نمو بطلا

 نم وج ىف اوأشن دق نويرصملا ناك اذاو

 مهريغ نأش مهنآش « رحسلاو ةيرسلاو لهجلا

 لوح نم لوأ اوناك مهناف « ءامدقلا نم

 افرش مهيفكيو . تالبعزخلا هذه نم صلختلا

 طارقبأ اهيلع ماقأ ىتلا سسألا اوعضو مهنأ

 مهناو . ثيدملا بطلا ءىدايم هالت نمو

 اوناك ىتلا ملاعلا تاعماح لوأ اوأشنأ

 , « ةايحلا توي » اهتومسي

 ل ىو مس



 مهشوقا ىف ثوملا نورضملا ءامدق فصو
 ثلا :اوهيسشو +. ضرملا دعب ةهاقتلاك هنأب

 هسفت دجوف روسيطلا' صنتقيل بهذ لجرب
 1 .. لوهجم دلب يف هنأكو

 اح وع مرد ف كل كولا

 نم ترض. وأ ىرخألا ةايحلا تاوطخ :اهذت

 ىلا هلالخ دوعت نأ حورلا عيطتستمونلا
 فئاتستو ديدج نم دسجلا صمقتتف ربقلا
 فلتخت ال ةيعيبط ةايح « برغلا ملاع» ىف هعم

 -ةجوز راسيلا ىلعأ ىف ىرت ٠ ىدربلا قرو ىلع ىزئانج رظنم ١ لكش يب
 . ميسارم لمكي .سيريزوأ نهاكو ٠ ةرثم رخآل اهجوز ءايموم ىيحت ىهو ىفوتملا
 ةرجح ىلا ىدؤت ةبقيمع رثب ىريو ٠ نفدملا مامأ ةدوجوملا ءايموملل مغلا ستف

 ةيحان ريطي“ ىديلقتلا ىرشب سار ىذ روفصعلا رظنم ىف جورلا ثيح نفدلا
 داعو هربق كرت دقو تيملا نفدلا ةرجح قوف ىرنو ٠ ةايحلا ىلا اهديعيل ةثجلا
 ٠ ةعطاس نسمش مامأ ايح
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 لزانملا رازغ ىلع رباقلا تيق# ةرورض اذا م

 ىلا ىقفت ةمهو كا وأب اهديؤزتو :ةيقيقحلا

 . ةفاك ةشيعملا مزاولب اهدادماو ء رخآلا ملاعلا 1

 ماعطلاب ةرماع ءايرثألاو ةنعارفلا رباقم .تناكف

 نم امأ ؛ ةرخافلا ةيقيقحلا .ش ذايرلابو تارشلاو

 مهرباقم ديوزتب نوفتكم !وناكف 'ءارث لقأ مه:

 موسرب لب مهل ةمزاللا تادعملل جذاب.

  ةايحلا اهيف بدن ناردجلا ىلع شوفو

 . رحسلا ةوقب - مهريكفت دح ىلع

 اهمسري ىتلا ةروصلا ىه هذه تماد امو

 نم سيلف « ةيلاتلا ةايحلل نييرصملا ءامدق
 ىلا ةساملا ةجاحلاب اورعشي, نأ نذا برغتسملا

 هتتايصو « هتامسو مسجلا لكسشب ظافتحالا
 نكسمتتا ىنتح « داسفلا نم هيلا

 . ديدج نم هنكستف هيلع ف

 0 دق امم

 ١ نم حورلا

 هيلا تهحتا ءىش عشبأ 5 نأ ىف ورغالو

 نوعرف نم ماقتتالل نومآ ةنهك ناهذأ

 وص 6 مهناطاس نم معدرح ىدلا نونا

 أمك 4 هراثآ م ةمسأ ةلازاو هثايموم ميطحت

 لادح ال هنأ

 تك

 ثكلاثلا سمتحت فرصت نأ ىف

 ةأهرأ راثك نم قسم شح ةكلملا مسا احم امدنع

 90 درسخحسمب 2 نأ نكس *يإ

 5 4 ىف اننصلا 0 ؟انسنصل ةوطخلا كلت لثرب دوصقملا ن

 بعاتم قلخ وه « ةجذأ س انل ودبت ىتلا

 اهنكمي ال ةيناثلا اهتابح ى ةافوتملا ةكلملل

 . اهيلع بلغتلا

 ءايموملاب ةقضلم ةيعاتص ديان؟ لكش.

 حالا قو سل



 اهجالع نوغر.:امن اك توملا دعب رباقملا صوضل

 .. اهطيلحت دغب ىتح
 ىلا برنقأ طاينحتلا ةيلمع تناك دقو

 بطلا لجر. لمع ىلا اهتم ىنيدلا قطا
 ىذلا ناكملا ىلع نوقلطي اوناكف . لمعملا.وأ

 ديعملا نم برقلاب ةداع عقي ناكو -- هيف ىرجت
 راد > و « رهطملا ناكملا » مسا س نفدملا وأ

 كيشك» وأ 6« برلا ةميخ » وأ « ةرهاطلا هلالأ

 5 , « هلالا

 ةفاك اهلحارمب قرغتسست ةيلمعلا تناك
 تاولصلا اهلالخ ةنهكلا ددرب اموي نيعبس

 دقو ©« سوقطلاو مسارملا ىلع نوفرشيو
 نبا سأر لكش ىلع ةعونصم ةعنقأ اودترا

 وهو «  سيبونا » هلالا لثمي ىذلا ىوآ

 انايحأ هيلع قلطيو لوألا ىتوملا هلا دعب ناك

 . ( هلالا ةميخ سيئر »

 ىتم ديدحتلا هجو ىلع ملعن ال نحنو

 ركف نأ فورعملا نمف « ةداعلا هذه تأدب

 ىلا هجنتي مل خيراتلا لبق ام رصع ىف نييرصملا
 لامر ىف مهنونفدي اوناك لي « ىتوملا طينحت
 ةقرطب مهماسجأ فحتف ةفاحلا ءارحصلا

 رظنم نأ رئاجلا نمو . ىلبلا اهيلا قرطتي ال
 ىتلاو « اهتئيه لماكب ةظفتحملا داسجألا كلت
 انموي ىتح لامرلا ىف اهضعب ىلع رثعن انلز ام

 ةركف ةرم لوأ مهل ىحوأ ىذلا وه اذه
 . دولخلا

 كولملا١ ثثِح تنفد + رسألا دمع فو

 امناردج تنطب ةقيمع رباقم ىف ءاينغألاو

 نفكلا ريغتو . ففجملا نيطلا وأ بثخلاب

 ةطيرألا نم ةعوسمجما نم انوكم حبطأو

 زوطتي نفكللاو ربقلا نم لك ذخأو . ةمكحملا
 ورد لولا نلدلا نيب [تبسا تاون نقلا
 « نومأ خنع توت دهع ىف ديقعتلاو لامكلا

 ةقبط ةرشع تسب تفا مث هتثج تطنح ىذلا

 تعضوو « ناتكلا نم ةعونصملا ةطبرألا نم

 نيرخآ نيقودنص ىف ظوفحم قودنص ىف

 دقلو . لكايه ةعبرأو رجحلا نم توباتو
 قرط ى روطتلا اذه .ىدوي نأ دبال ناك
 نير اقل يلا كيو اع لفي نقركلا
 نجلا تاع را نا قفاز ةملا
 ةرورض ىلاو اهنفعت لاسمتحا ىلا مث نمو

 .. ةثجلا ةنايص نامضل ةديدج ليح راكتبا
 . طينحتلا لئاسو تشن انه نمو

 ىذلا تقولا ديدحت ةعاطتسالا ىف سيلو

 . مهاتوم طينحت نييرصملا ءامدق هيف أدب
 ةكلملا ةريقم ىف هيلع رثع اذهل لاثم مدقأو

 دجو ذا ؛ وفوخ ةدلاو © سرح - بتح »

 ةعبرأ ىلا مسقم رمرملا نم قودنسص اهيف
 دعب ةكلملا ءاشحأ اهيف تظفح « ماسقأآ

 . سوقط ضعب نأ ىلع لدب اذهو . اهطينحت
 هنأ نم مغرلاب « اهدهع ىف تعاش دق طينحتلا

 ىلع لدي ىذلا رمألا ؛ ارغاش اهتوبان: ىلع رثع
 دعب ىتأتو . اهتثحب اوثبع دق صوصللا نأ

 تناك ؛« ةسماخلا ةرسألا نم ءايموم كلذ

 ةيكلملا نيحارجلا ةيلك فحتم ىف ةظوفحم
 *ليانقاب ندلل برغل ةحص ترتد ق6 كادش

 . 1541١ ماع

 رضم ىف ةعبتم طينحتلا ةداع تلل دقلو

 دس دع



 دمعلا ةيادب مم ديلا كلذ 0

 لوأ ىف ةروضقم تناك اهنآ الا © ىحيسملا

 « موقلا ءاهجوو- ةنهكلاو .كولملا ىلغ اهدهع

 « ةريقفلا تاقبطلا ىلا لغلغتتو رشتنت ملو

 . ليوط تقو دعب الا

 دعب ام ىلإ ةداعلا هذه ترمتسا دقو

 ةرتفلا كلت لالخ تروطتو .. ةيحيسملا رصع

 رم ىلع تدادزاو. اسوسحم ازوطت ةليوطلا

 نم هيلع تناك امب اهانسق ام اذا اديقعت مايذلا

 . اهدهع ةيادب ىف ةطاسسب

 ىذلا نوم خنع توت دهع ىف لامكلاو ةهبألا

 نم ةسقبط ةرثع تسب هؤابيموم تيطغ
 . انفاسأ امك خلا « ةيناتكلا تادامضلا

 اهلحارمي طينحتلا ةيلمع مظنت تناكو

 ضعب ف اهركذ درو تافلؤم ةفلتخملا

 نالوانتي نانثا اهنم انيلا لصوو « سيطارقل

 ءاج ام انراق ام اذاف . نيفكتلا ةيلمع اساسأ

 نيينانويلا نيخرؤملا لاوقأب نيفلؤملا نيذه ىف
 مسرن نأ انعطتسا « ةثيدحلا ليلاحتلا جئاتنبو

 . اهلك ةيلمعلل ةيلامحا ةروص انناهذأ ىف

 ةضيرعلا طوطخلا انه حضون نأ لواحتسو

 تناك ناو ةيسساسألا طينحتلا ةقيرطل

 لماعملا فالتخاب فلتخت ةيوناثلا ليصافتلا

 1 . . روصعلاو

 غيرفتب هلع أدبي طنحملا ناك - ١
 اذهب ةقيقد ةفرعم ىلا جاتحي اذهو « ةمجمجلا

 نع منت ةيلمعلا تناكو . مسجلا نم ءّرحلا

 افاطخ اهيف نولخدي اوناك ذا فتألا قيزرط

 اهغنيوجت ىلا ذفني مث ةمجمجلا ةدعاق قرتخي

 ةورذ تغلب دقو

 ى غرفت ةسيره ىلا هلوحب ىتح خملا سرميو
 ةردان لاوحأ ىو . هسمت قيرطلا نم ةياهنلا

 اهنوعلخي وأ قنعلا نم ةمجمجلا نوحتفي اوناك

 نم اهتيبثت نوديعي مث اهتوغرفيو اهلمكأب

 اصعب ىردصلا فيوجتلا
 . (* لكش ) ةيندعم

 نم نطسلا نوغرفي اوناك كلذ دعبو ب ؟+

 قوف ديدج

 مدخت سس دو « رسيألا بناجلا ةحتف لالخ

 . ناوصلا رجح نم ائيكس كلذ ىف نوطنحلا

 ىرئاعه للا عياطلاب مهتم اكسمت كلذو

 نوخرؤملا قاطأ دقو . مهتنهملل ثراوتملا

 ىلسع « تسيشرابلا » مسا نوينانويلا
 مايقلاب مهيلا دهعي ناك نيذلا صاخشألا

 راع تو قو هال اكن اكو + ةولطقل مذنب

 ةقبط ىلا -- نيينانويلا نيخرؤملا لوق دح

 مهتنهم هيلع ىوطنت ام بيس امير « ةذوبنم
 نأ نم فوخلا ببسب وأ تامرحأل كاهنتا نم
 ىتلا ةريرشلا حاورألا ضعب مهماسجأب قلعت

 ءاهتتا درحمب نوراوتب اوناكف . توملا تيبس

 نم مهب قيحب دق امم ابره راظنألا نع مهلمع
 ءالؤه مهمجري نأ ةفاخمو ةاعرلا تاناها

 0 بوطلاب

 ىنعم اب طسخضحملا رؤد ىن أ يس ع

 ىلع « هتنهم طاحت تناكو « ةملكلل حيحصلا

 رسمهاظم ىتشب « ©« تسيشرابلا » سكع

 ةطلاخمب اريدج ريتعي ناك هنأ ىتح ليجبتلا
 نطبلا ةحتف ىف هدب لدي نأكف . ةنهكلا ةقيط

 نيتيلكلا ادع اميف ءاشحألا اهنم اهنم جرخيل

 ادع اميفو « ىنوتيربلا ءاشغلا جراخ نيتئبتخملا



 ندعملا نم اصعب اهقنع ىلع تتبث ءايهوه سأر تا لكش

 اذه عزتتا نأ تتاح اذاف . دصق نع هئينارش

 ةعضو ئلا هتداغا ثكليعت ؟طخلا قيرط وضعلا

 ايرورض ربتعي ناك هدووجو نأل ىعيبطلا

 ضعب ق دحت نحلو . ةابحلا رازمتنال

لم كبلق نا : لوقت سيزبا »
 كيلق . كك

 ناو . نيدلبألا ىلا هناكم ىف رقتسم ىقيقحلا

 تيباوتلا ىلع ةشوقنملا ةيزئانحلا صوصتنلا

 لانستلا ف وسلا ندرس كي قو

 . « ىبرغلا

 ىلع نوقلع اوناك نييرصملا ءامدق نأ كلذ

 ىف نوريو ةيمهألا .ربكأ تيما نامثج ةمالس
 : ةرملا هذه ايمئاهن اوم لب انوم هئانف

 .فيوجتلاو نطبلا فيوجت نوكرتي اوناكو

 عبشملا ناتكلاب امهن وشحب وأ نيغراف ىردصلا

 .. راقلاب وأ غمصلاب وأ ةيرطعلا داوملاب
 مسلخ سلس



 ةداعلا ىف ألمت تناك ءاعمألا امآ 4202

 ىف اهلسغ دعب  لصبلاو نوسيألاو رلاب 0
 فلت مث - ةيرطعلا داوملاو لفنا دم

 3 ماطبا ةيعوأ ىف ظفحتو تادامسفلا#

 ل ادح ةردان لاوبجأ قو 0 لكش)

 تناك - ةثيدحلا تارسألا دّهع ىف امس الو

 تايموم نع فردشك دقف . ةيناث نطبلا ىلا ةاعت

 تدحو امك « ةلماكلا ءاعمألا ىوحت ةدع ْش

 ىلع روثعلا نود نطبلا ةغراف ئرخأ تايموم

 ةغلاب ةريح ىف انكرتم امم « اهيف ةحئف ةيأل رثآ

 . اهشرفت ىف تعبتا ىتلا ةقيرطلل ةيسنلاب

 ذايحألا ضعب ىفو ب ه

 ق يفتكك ناك ناو كل

 ةحتف تناك

 د دعب زردت نطيلا

 امك. باذملا عمشلا وأ'غمصلاب اهدسي بلاغلا

 مفلاو فتألا تاحتف اهسفن داوملاب دست تناك

 نينيعلاو نينذألاو

 ىف وه ىذلا فيفجتلا رود ىتأب مث ح5
 نم مسجلا ةنايص نمضت ةوطخ مهأ عقاولا

 ليلد ام نود نكلو ليق دقلو . فلتلا

 ماسجأ ويفي اونا نييرصملا نا - عطاق

 نأ الا

 ئور امك « اوناك مهنأ لامتحالا

 ريجلا وأ ةرارحلا ةطاسوب مهاتوم

 ىلا برقألا
 نورطنلا كلذ ىف نومدختس « تودوريه

 مسجلا هيف نونفدي اوناك ىعيبط مع حعلم وهو

 رثع دقلو . هنم ةيوطرااو نهدلا صالختسال

 ململا اذه نم اباقب ىلع لعفلاب نوثحابلا



 ةسفآلاو يراقملاو لئاقملا نم دينك ا .ةقلاع
 مطِقو ةرتسألاو دضانللو ءاغمألا ظفح ةيعوأو
 ءايضألا نم كلذ ريغو عغامصألاو شامقلا

 اورثع امك« طينحتلا ىف مدختست تناك ىتلا

 ضعب ةجسنأ ىف هسفن حسلملل راثآ ىلع

 . اهتافيوحتو تايموملا

 حاملا ىلع نورطنلل نييرصملا ليضفت لعلو
 قرطل مهتفرعم نمو ريخألا صخر نم مغرلاب
 هتوبسنب اوناك ام ىلا عجب هب كامسألا ظفح

 جزمي ناك هئاف « ةيسدقلا نم نورطنلا ةدال

 سوقطلا ءانثأ ىف مهلا هب لسغيو روخبلاب

 هتاقتقمو هتيمست تناك امبرو ؛ ةينيدلا

 ةيرصملا ( ئرتت ) نم ةبيرق ةظفلب تارتنلاك
 ةطبترم تناك امبر 6 هلالا وأ رهاطلا ىتعت ىتلا

 . ةينيدلا ةيزمرلا كلتب
 ماسجألا نأ الوأ نظلا ىلا ردات دقو

 نم وأ حاملا اذه نم لولحم ىف عضوت تناك

 ماق ىتلا براجتلا نكلو . ىداعلا ماعطلا لم

 رويطلا ىلع « ردنكسا ىكز » و « اقول » اهن

 بذي ىداعلا حملا نأ الوأ : نيرمأ غشنا
 ةعرسب للحنت ماسجألا نأ ايناثو ؛ ةحسنألا

 نظلا ىلع بلغي كلذل . ليلاحملا ىف اهسمغ دعب

 . فاحلا نورطنلا ىف عضوت تناك اهنأ

 طقاستت رفاظألاو خلستن دلجلا ناك الو

 « نودمعت اوناك دقف © فيفحتلا ءانثأ ابلاغ

 ىرئاد عطق ءارجا ىلا ةراسخلا هذهل ايفالت

 طيخب هتوطبري اوناك مث رفظلا ةدعاق دنع

 ةطنحملا ةثحلا تناك اذاف . بهذلا نم وأ ىئابن

 ىلع اوعضو ءابرثألا نم دحاو وأ كلم ةثح

 « اناتسك م وأ ةصاخ ةفافل عبصألا فرط

 02 رمظلا ءاقب تامضل نداغللا وأ تبهذلا نم

 اضرح « مهنأ ©« نسود ) دقتعيو . هعضوم .

 سمغ ىلا نودبعي اوناك « هجولا ةمالس ىلع
 ةريبك ناوأ ف ةبقرلا ىتح ايدومع ماسجألا
 ى ايقفآ اهعضو نم الدي نورطنلاب ةءولمم
 دقف « ريغص ءانال مسر رشن دقو . ضاوخأ

 ىرشب سأر هنم زربي « هل رثآ لك فسألل

 اجذومن نوكي نأ حلصي ثيحب ةفاحلا قوف
 نم لوقنملا ىلاتلا صنلاو . ةوطخلا هذهل

 نا » : ىأرلا اذه ديؤي ) عجب م( تامارهألا

 نأ دعب هئانا نم ماق دق ( كلملا ) سانوأ

 . © حارتسا

 ثورطنلا نم مسجلا عقر دعبو سب

 هس مململا نم لولحمي هتواسغي اوناك

 اوناكف عباصألا امأ « ةيرطعلا تويزلابو

 . لاوحألا نم ريثك ىف ءانحلاب اهنوغبصي
 تالضعلا للحت نع ةمجانلا تاوحفلا امأو

 لالخ نم ىثحت تناكف مسجلا فارطأ ىف

 ةراش وأ ناتتكلا ةلاسنب ؛« ةصاخ تاحتف

 ةينفلا ةيلمعلا كلت ديعتف « لمرلا وأ بغخلا

 دعبو . ىعيبطلا هرهظم مسجلا ىلا ةقيقدلا

 . لئاسلا ممصلاب ءايموملا نونهدي اوناك كلذ

 ىرحت ةريخألا تايلمعلا هذه تناكو

 ةبيرق ةصاخ دضانم ىلع دودمم مسجلاو

 ىف اهمدختسن .ىتلا حيرشتلا دضاتمب هبشلا

 دنض اتم لا هذه:نم لك تناكو . اذه ائرصع

 ' لئاوسلا فيرصتب حمسست ةعولابب ةزهجم

 ب ما



0 

 طينحتلل ةدئام  ه لكش

 نم نانكمت بشخلا نم نيتضرعتسم نيتلتكبو
 مهلمع ةيدأت نم طينحتلاو ديمضتلا نولوتي

 رثع دقو ( ه لكش ) مسجلا لوح نم ةبرحب

 . دضانملا كلت نم ةدع جذامن ىلع العف

 ديمفتلا رود ىتأي ناك اريخأو لس م

 ةيناتكلا ةطبرألا نم ىهتنت ال طئارش ىنفلا

 ةوطخلا هذه تلوانت دقو غمصلا ىف ةسومغملا

 ىداليملا نرقلا ىلا ناعجرت ناتساطرق حرشلاب

 رئاعش » مسا تحت اعم اترشن دقو . لوألا

 ىلع ةقيقحلا ىف نارصتقت اتئاك ناو « طينحتلا

 ىرئاعشلا عباطلا ىلجتيو ؛ ديمضتلا ةيلمع

 .نيتفافللا نيتاه صن ىلع علطي نمل اهلك ةيلمعلل

 ةرشع ىدسحالا امهتارقف نم ةرقف لك ناف

 .ىتلا ةيداملا تايلمعلا حرش نم الوأ فلأتت

 ةذيوعتلا نم مث « اهيرجي نأ طنحملا ىلع بجي
 اذه ىلا ةايحلا ةدوع لفكت ىتلا ةيرحسلا

 دجنف . هتحلاعم دعت مسجلا نم نيعملا ءزجلا

 نمضنت ىتلا ىهو بس ةسداسلا ةرقفلا نأ الثم

 نيمدقلاو رفاظألا ةيطغتب ةصاخلا تاميلعتلا

 نأو « ةكرحلا ىلا نيمدقلاو نيديلا ةدوع

 مسجلا حسم لوانتت ىتلا - ةعباسلا ةرقفلا

 بصو سأرلا ديمضتو ةرم رخآل تيزلاب
 ذيواعت اهولتت -:”ةيناتكلا ةطبرألا ىلع تيزلا
 ىلع ةردقلا داعتسا دق قوتملا نأ دكؤت

 ةرقفلا ةباهن ق دحن اريخأو . سأرلا كيرحت

 هل دكؤت فوتملل ةهجوم ةرابع ةرشع ةيداحلا
 . نانئمطا ىف ىثس نأ هعسوب نأ

 : ةيلاتلا ةذيوعتلاب هلك صنلا
 ىهشو

 ىلا تددر دقلف « ةيناث شيعت كنا »

 ىلا كبابش كيلا داع دقل « دبألا ىلا ةانحلا

  عدبألا

 ةملالا لوقت اهسفن ةريتولا ىلعو

 . تيملا ثعب دقل » رخآ ناكم ىف ©« سيتفت »

 ديمسشو « كتبقر قوف كسأر تبث دقلف

 هالو ع



 . "نلف ىوقلا كمسج بهوو كئاظع سيونأ
 . 6( ىلبلا ةنيعي

 : نسخ صن ىف سزيا لوقت كلذكو
حلا نع كرحع كنع تلزأ دقل »

 كنا .. ةكر

 0 ىشستو كيمدق ىلع ك 3 نآلا فق

 قلع تنأو لعفت تنك املثم «امامت تتش امك
 ْ .. « ةامحلا دق

 لك نوعمجن اوناك ةيلمعلا لامتكا دعبو

 -ةخستملا ةيناتكلا ةطبرألاو داوملا نم ىقبت ام

 نم نكر ىف اهنوعدويو « ةغراملا ةيعوألاو

 ٠ نع فشكلل ناك دقو . ةبيرق ةرفح وأ ربقلا

 ىلع انتدعاسم ىف لضفلا ربكأ اياقبلا كلت

 داوملا ىلع فرعتلاو ؛ اهلك ةيلمعلا ريوصت

 . اهيف ةمدختبسملا

 ةظهاب تناك ةفلاسلا ةقيرطلا نأ ىلع
 نم ةزانج نآلا هيمسن ام لياقتو فيلاكتلا

 _ اوناكف ءارث لقأ مه نم امآ . ىلوألا ةجردلا

 ءانبأل رفوت طسأو صخرأ قرط ىلا نوئحاب

 ملاعلا ىف ديدج نم ةأيحلا ةصرف تاقبطلا ةفاك

 .رخآلا

 ًادبم ىف ىصخشلا انأر نكي امهم

 ىلع ديدشلا صرخلا اذه ناف هتاذ ظينحتلا

 ادادتما الا سيل ىتوملا ماسحآب ظافتحالا

 طفح وأ ءاقبلا بح ةريرغ ىه ةيعيبط ةزيرغل
 ى .كلسملا /سمنل اراثآ دجن نحنو . سفنلا

 تاضارتعالا تسيلو ةثردحلا تانايدلا مظعم

 اليلد الا ىتوملا قرح ىلع مويلا اهعمسن ىتلا
 اريصم ءانفلا نوكي نأ نم انرومت ئدم ىلع

 ٠ ١ ,”انانبجلال

 كلب محراقم وعدا ان ميناج قم دولا ١ ىلع غلابلا نمرحلا اذه الولف . هب مهذخأ

 سأل ركشت

 اهتميق بناج ىلا - انعلطت ىتلا ةعندبلا راثآلا
 يولتساو :يتادقتسم ىلغ تن ةفرصلا ةينفلا

 لضفيف . اهوغلب ىتلا ةفرعملا ةجردو مهتايح
 ماسجأ نع موسيلا فرعن تايموملا هذه

 ةعبرأ دسم اوضاع ننذلا .ةنعارقلا ضارمأو

 ماسجآ نع فرعن امم اريثك رثكأ ماع فالآ

 ربكألا كيردرفو حتاسلا ميلو ضارمأو
 . ديشرلا نوراهو

 دق نوكت نأ دبال طينحتلا ةقيرط نا مث

 نيوكت ىلع ادج ركبم نمز ذنم مهتعلطأ
 نأ كنف الو: . مسجلا ىف اهعضاومو ءاثحألا

 دعاس دق اهتحلاعمو ثثحلا سمل ىلع مهدوعت

 ثثحلا معيرشت ىتيلمع نع رظحلا عفر ىلع
 انيدلو . ةاقولا بابسأ ةفرعمل ايبط اهصحفو

 لاجر ضعب نأب داقتعالا ىلع انلمحب ام

 ثيمس نيودأ ةفافل فلؤم اميس الو بطلا

 . لعفلاب امهوسرام دق ( « بطلا » رظنا:)

 !ءزج ةملاطبلا رصع ىف ناتيلمعلا تحبصأ دقلو

 لسضفبو « ىمسرلا بطلا ميلعت جهنم نم

 ىردنكسلا بطلا نكمت رمتسملا امهمادختسا
 اهيف عقت ىتلا ءاطخألا نم ريثكلا حيحصت "نم

 ف ىرت ىتلا وأ اهاتوم قرحت ىتلا بوعشلا

 قيل مهتامرحل اكاهنثا تايلمعلا هذه لثم

 دوف دكتسلا نشل نإ هفداسيمملا و3 نم
 نيتر ودلاب ةصاخلا فراعملاب ضهني نأ عاطتسا

 ميسا هي ه7 سما



 ةقرفتلا ىلا قايم ناكف « ةيفعلاو ةيومدلا
 ليحست ىلاو باصعألاو ةيومدلا ةيعوألا نس

 . .امهنم لك فئاظو
 ةباصملا ءاضعألا ةلباقم ف رمألا كلذكو
 نآ دبال هناف ضرملا ضارعأب ةيضرم تاريغت
 اوناك نيذلا كئلوأ فقوم ,معد دق نوكي

 . ةتحب ةيوضع بابسأ ىلا ضارمألا نودري
 دعاس « تحبلا ىلمعلا ناديملا ىو

 ىلع لوطلا ةغلابلا ةطيرألا هذه مادختسا
 قلخ ىلعو ؛ لامكلا دح ديمضتلا نفي غولبلا

 ديمضت' ىلع نيرداقلا نيثاصخألا نم ةقبط

 ناقتاب هلكش ناك امهم مسجلا نم ءزج ىأ

 ةيشاح نم ءالجب انل حضتي رمأ اذهو . مات

 ءاطغ » ةرابع رست ثيمس نيودا ةساطرق ىف

 ةلاحلا جالع ىف ةدراولا « يعل مادختتسال

 همدختسي طاير » ءاطغلا اذه نآب ع ه مقر
 . 6« طنحملا همدختسي امك بيبطلا

 طينحتلا ةيلمع نأ دجن نأ فيرطلا نمو
 دق « ةتحب ةناحور تارابتعا اهيلمن تناك ىتلا

 . ةماهلا ةيلمعلا جئاتنلا هذه لك نع ترفسأ

 ميسا



 ءامدقلا نيبرصملا دنع كلقلا (ز)

 ةسارد ىف رظنلا فقوتسي ام مهأ لعل
 ةمأ دجن داكت ال اننأ ميدقلا ملاعلا خيرات

 املهأ ةايحب تجزتماو ةئايدلا اهيف تلصأت
 نيدلا ىرنل ىتح ةيرصملا ةمألاك ايوق اجازتما

 ةميدقلا رصمب ًاشن اميف ربكألا زفاحلا هنأكو .

 .اهتفسلفو اهبادآ هب تغبطصا نونفومولع نم
 ةقئاش ةصق نييزصملا نيب تعاذ دقو

 اكلمو اهلآ ناك ©« سيريزوأ » نأ اهاوحف

 هنواعت ضرألا- ىف مكحب هتمأب اميحر الداع

 ىعدي خأ هل ناكو . « سيزيا » هتجوزو هتخآ

 ةرامأ سفنلاو - هس هتثدح ( تس )

 لعفف ادسحو ةريغ هاخأ لتق نأ  ءوسلاب

 هتزهج نأ دعبو اغلاب انزح هتجوز هيلع تنزحف
 ذيواعتلاو تاوعدلا نم هيلع تأرق نفدلل

 . هيلع ليحتسملا نم ناك املو حورلا هيلا داعأ ام
 راس دقف ضرألا ىلع ةيناثلا هتايح فناتسي نأ
 ىتوملا هلا ناكف ىلفسلا ايندلا ةهلآ ديم
 تبجنأو ةرخآلا ىف باسحلا ةمكحم سيئرو
 ” ىلع ثرهسو 6« روح » اهدلو « سيزبيا 2

 عرعرتو ربك ىتح اتلدلا تاعقنتسم نيب هتيبرت
 برحلا ترمتساو ©« تس » همع لتاقي أدبو
 . « روح » زوفب تهتنا مث اليوط امهنيب

 تادابعلا عسوأ روح ةدابع تلظ دقو

 1 زمام رجلا ربع روثكم لل

 . ىتح ةيناسثلاو ىلوألا نيترسألا ىف اراشتتا
 دعب اميف رهظتو دتاشن © عر د ةدابع تذخأ
 . اهت1 انركذ امك

 مل نيذلا ةصاخلا ةقبطلا مهتنهك ناكو

 مهتايح اوسرك لب بسحف ةفرح ملعلا اوذختن

 ةيعيبطلا رهاوضظلا ةساردل اهوبهوو اهلك
 نع ايلك اعاطقنا اهلجأ نم اوعطقتا . ةعوتتملا
 اوبستكاو مهتر يشع و .مهيوذ نع ىتح سانلا

 ةولظح كولملا ىدلو ةعيفر ةلزنم سانلا نيب
 بادعأب كسمتلا ىلع مهص رح ةدشإ اذوفتو

 . ايلعلا لثملاو لئاضملا
 نأب هونن نأ ماقملا ذه ىف انل دبالو

 ضعب نم اوذغتا امنا ءامدقلا نييرصملا

 ةيوناث ةملآ اهريغ وأ ةيوامسلا مارجألا

 . دلوي مل ادحاو اهلآ كانه نأ نودقتعي
 هقلخي مل ىدمرس هنأو ءىث لك لبق دجوو
 هلآلل زمرك ةدحولاب نونموي اوناكو . دحأ
 نأل كلذ ءىث لك لصأ وه ىذلا دحاولا

 ىتلا دادعألا لك ىوحت كلذل ةدحولاو

 لكو . ددع لك قلخت ىتلاو دحأ اهبوحب ال
 هتدايز نكميو لماك ريغ مهداقتعا ىف قلخ ام
 . هصقن وأ

 د تق



 ىذلا لوألا هلالا < نمت 2 اوريتعا دقو 0

 ..ضرألا هلا لحزو ىئثرملا ريغ ملاعلا لثبي
 نمو موصحنلا تاذ ءامسلا هلا جطعو انرو

 سيزيأو كمسو سيريزوأ تتسم: انهدالوأ :

 لسشت سسشلا تناكو روسحو سيتفنو

 ردصم اهنوربتعي اوناكو عر وأ سيريزوأ
 سنجلا ءاقب ىف ىسيئرلا ببسلاو ةويقلا

 اذهلو تاقولخملا عيمج نم لايجألا بقاعتو

 نئاكلا اهنم جرخي ةضيبب انايحأ اهوروص
 ًاشني ىتلا ةبوطرلا ردصم اهوزبتعاو ىحلا
 ةايحلا رهدزتف سدقملا رهنلا ناضيف اهنع

 مهأ تناك نأ ةبارغ الف . هيبناج ىلع
 . مهتادوبعم

 لثمت ىتلا ©« سيزبا » لثمي رمقلا ناكو
 هل تناكو .. دوجولا ًادبم ىف ىثنألا مهدنع

 ملاعلا ىلا هب اوزمر دف روح امأ ةدع ءامسأ

 كانهو . نيينانويلا دنع نولوبأ ةباثمب وهف هلك

 لثمت رقص سوؤر اهل روحل روص سمخ

 . ةرايسلا ةسمخلا بكاوكلا|

 لزالزلا ببسم © تس » اورسبتعاو

 فوسكلاو قعاو صلاو فصاوعلاو

 ةيعيبطلا رهاوظلا نم اهريغو فوسخلاو

 . رثألا ةفينعلا

 فارطأ ةهلا «ثلس ةحوز ىهف سيئفت امأو

 . ضرألا

 نيرخآلا نبا » سيب ونأ 2 اضيأ كانهو

 دنع بلكلا ةباثمب ةهلألا سراح هوريتعا دقو:

 هباحصأ نع فشكي ام اريثك ىذلا نيمدآلا

 فشاك هومسأو بلك سأرب هولثم كلذلو

 . ءامسلا نازسأ

 فورحلا ع 52 توت نأ مهتا 52 نمو

 وهو ندا سأرب هنولثم 0 اوتاكو كلفلاو

 روهش لوأ هب اومسأو سدقملا - رئاطلا

 . ةنسلا

 ىلايللاو ءامسلا ةهلآ تناكف « تون » امأ

 ضرألل ركذملا هلالا قيذ بجو ةيموجنلا

 2 . ءاوهلا هلأ ةطمتت © وشو »

 نوكم نمزلا نأ ةيفسلفلا

 أعيمج ىو ليقتسملاو رضاحلاو ىضاملا نم

 ؛”ارآ نمو

 ةعمتجم دحاو نآ ىفو ةقرفتم تسيلو ةلخادتم

 الصقتنم رضاحلا ربتعا ول هنأل كلذ ةقرفتمو

 ىتح ءىدتبي نأ نكمي ال هناف ىضاملا نع

 قتش ىغسي ىذلا نمزلا نمف ايضام حبصي

 . لبقتسملا ىتأي اذه نمو رضاحلا نمزلا

 رسسقلاو سمشلا نأ نودقتعي اوناكو

 اوزمر امك . ةيدبألل امهب اوزمر كلذلو نايدبأ

 ضعي ىذلا فتلملا نابعثلاب نوكلا ةيدبأل
 :. هلذ

 ميظع رحب ءامسلا نأ نودقتعي اوناكو

 ىتلا سمشلا نأو ةدمعأ ةعبرأ ىلع دمتعي

 قروز فى ءامسلا ربعت حابص لك ى دلوت
 . برغلا ىلا قرشلا نم ىوامس

 ةيكلفلا مهداصرأ

 مامتها ىف ةلعلا كردن نأ نآلا عيطتسن

 ةيوامسلا مارجألا دصرب ءامدقلا نييرصملا

 خيراتلا رجف ذنم ءامسلا ىف اهتاكرح ةساردو

 د كل



 ١ ضخألا ىلعو اهضعب نم اوذختا نأ دعب

 لك قلاخ هللا ىلا اهب نونزقتي :ةهلآ ستلا

 ,مهنأ نيخرؤملا ضعب دكؤيو ةمظننم ةقيرطب
 بعش اسميلا ىماستي ال ةبترم اذه ىف اوغلب
 اهدحو سمشلا نكت ملو . مهيرصاعم نم رخآ

 ىلع اوقلطأ دق مهارن انناف مهتيانع عضوم

 اهل اوزمرو ةصاخ ءامسأ ةيموحنلا تابكوكلا

 واقل هك يو ف دصوا طفلا تايد زوم

 ةلباقملا نيتنفلألا ةريزج زمّرب اهيلا اوزمر الثم

 سيلوبونولوبأ زمرب خيرملل اوزمرو ناوسأل
 توحلا جربل اوزمرو ةيلاحلا وفدا ةدلب ىهو

 تنمرأ ةدلب زمرب ىرتشمللو انسا ةدلب زمرب '
 ةرصهرللو ةسدقملا ةنيدملا ةببيط زمرب لمحللو

 .27يرحبلا هجولا نادلبل لثملابو ةردند زمرب
 اهنرك رم ىف ةرئاذب نيضفلل سر ةاكو

 هنم عشت ةحنجأ ىذ صر انايحأو ةطقنا

 مهمبركتشن سمشلا صتخت ملو“ ةريفولا ةعشألا

 رت ناك ةفاملا ىوحجفا لاو
 نيتلا » روتاه » ىمست تناكو ةرهزلا كلذكو

 ةهلا اهنوريتعب اوناكو ةصاخ ديباعم اهل اوماقأ

 . بحلاو لامجلا

 مهداصرأ ةقد ىلع ةزرابلا ةلدألا نمو

 ةيواسلا مارجألا تاكرح ةسارد ىف مهلك

 ” ةقيقد داصرأ ىلع ةسسؤم ةقيمع ةسارد

 : ىتأي ام

 )١( نوبرمالف مادمل 1 ووماع طعاعتع ٠

 ' ةدحو ةيبجنلا ةنسلا مهذاختا تع لوألا
 ميوقتلا ةعانتشمو نمزلا نئايق .ى .ةسناسآ

 -اهرادينقمو ةينمزلا ةرتقلا هذه مهسايقو.

 ةسيئاملا ةنسلا مهراكشاو ةقد لكب مدمج

 ستع. .ىنثا نم ةنوكملا ىهو اهساشأ لع

 ق اهيلا فاضي اموي نوثالث اهنم لك ارهش
 ماقت ءىتستلا, مايآ ىمست مايأ ةسمخ ةياهنلا“

 1 مهدايعأ اهيف

 همنا لوط يدق ف وينكم دقو
 نآإلا فرعت .ىتلا ةيكلفلا ةرهاظلا ةينحنلا

 محتل ىنوزلحلا وأ ىقارتحالا قورشلاب
 ليبق مجنلا اذه ةيؤر ىهو ةيناميلا ىرحشلا
 عقت ةرهاظلا هذه تناكو سمشلا قورش

 1 . لينلا ناضيف تقو

 ةرتفلا هدمه لوط نأ نوملعب اوناكو

 ىلع ميوقتلا طبض ق اودمتعا كلذلو مبعلل

 لوط نيب قرفلا ناك الو ؛ ةرهاظلا هذه دصر

 ىتح لماكت ةيندملا مهتلسو ةيمحنلا ةنسلا

 هذه نأو ةنس +١45 لك ىف ةلماك ةنس ريصب

 امك دالبملا دعي 5و ماع تدصر دق ةرهاظلا

 انجتتتسا « سونيروسنس اذ خرؤملا لوق

 « ١+٠ ىنس ىق كلذ لبق اهودصر مهنأ

 . داليملا لق هالوؤ ؛ 54١: ؛ ؟ابخل

 .نيترسألا تامارهأ ىف تشقق ىتلا تانايبلا

 سسجم لا ميوقت نأ ىلع ةسداسلاو ةسماخلا

 . هذه نأ امبو . نيحلا كلذ ىف اعتم ناك

1 
 ندئو

 دحت م .ق 541 ىف ةدوجوم تناك مارهألا

 ٠ نيحلا كلذ ذنم المعتسم ناك ميوقتلا اذه نأ

 معا قايل تس



 م 1 1 ف ئأ ةرودب كلذ لكنف ود :

 .م .ق هالك١ ىف نيترودب وأ

 ءانسأ روهشلا ىلع اوقلطأ دقو

 ره لك فى تالافتحالا نوميقيو :مهتهلا
 ى همساب رهشلا ىمسي ىذلا دوبعملا عساب |

 هذم ءامسأو . هتدايعل صصخملا لكبهلا

 : ىه مهييواقت ىف ءاج امك روهشلا

 هلا ( بوهت ) ةيفيلغوريهلابو ؛ تون
 اوناكو ملعلا هلا نورخأتملا هامسو ةيكحلا

 عوبسأ ةدمل رطقلا ءاحنأ عيمج ىف هب نولفتحي
 هنومسيو نآلا هب نولفتحي طابقألا لازب الو
 . زورينلا ديع

 . ( تو بث ىب ) ةيفيلغوريهلابو « ةباب
 ىطغت ضرألا.تناك ثيح ةعارزلا هلا ىهو

 . ةيعارزلا ليصاحملاب

 نأل لامجلا هلا ةرئهزلا مسا ؛ روتاه
 . ضرألا هجو نيزت هئانثأ ىف تاعورزمل

 هلا ( اكاهاك ) ةيفيلغوريهلابو ء كهيك
 . سدقملا روثلا وأ ريخل

 رطملا هلا ىلع قلطي ناكو ىمسألا وأ ىلعأل

 3 ةبط ةنيدم مسأ قتشا ةمسأ نمو

 ةميدقلا تاباتكلا حضوت ملو « ريشمأ

 هلا ( تنوماب ) ةيفيلغوريهلابو « تاهمرب

 عافترا ببسب ةعارزلا هيف جضنت ذا ةرارجلا
 . ةرارحلا ةحرد

 ةزاصضفسا سويلم

 -ىأ ( ابيوط ) ةيفياغوريهلابو « ةبوط

 ( توماحاراب ) ةيفيلغوريهلابو « ةدومرب
 . تاعورزملا ىهتنت هيف نأل ءانفلاو ىتوملا هلا

 ىأ ( وسنخاب ) ةيفيلغوريهلابو « سنشب
 ةلازا ىلع دعاس هنآ مهداقتعال مالظلا هلا

 نم لوطأ هرهش ىق راهنلا نوكي اذهلو مالظلا
 . ليلا

 هلا « ىنوأاب » ةيفيلغوريهلابو « ةنوؤب
 6 راححألاو نداعملا ىوتست هبف نأل نذداعملا

 حرف ىأ ( ابوه ) ةيفيلغوريملابو « بيبأ

 هق مقتنا سيلا هلا ( سيدوه 0 نأ مهمعزل

 هودع نم ليتنلا ىأ ( سيروزوأ ) هيبأل
 . قيراحتلا ىأ ( نوهيا )

 ىأ ( عر تيم ) ةيفيلغوريهلابو ؛ ىرسم
 . سسشلا نبأ

 دقف ةنسلا نم ةيقابلا مايألا ةسمخلا امبأو

 .ريغصلا رهشلا ىأ ( توفاتأ ىجوك ) تيمس

 مدقأ دسنم امكحم ايكلف اميوقت اومدختسا

 بنج امم ةيئدملا ةنسلا اوركتباو روصعلا

 نأ دحن املي ماكحلاو كولملا ءاوهأ مهمب وقت

 تالواحم ىف نوطبخت» اوناك نييروشألاو

 ةيرمقلا روهشلا لئاوأ طبرل ةقيمعو ةلشاف
 . ةيندملا روهشلا ىئاوأب

 ةكرخ ةساردب اونع هنأ ىلع انلدب اذهو

 ذنم ةتباثلا موجنلا طسو ةيزهاظلا سمشلا

 مسلس ياي/اإ/ سس



 0 لوط كلذو م .اولبتتساو خيرات, روصع مع مدقأ ْ ش

 مما الا را كا

 . اهتدابعل

 ةينادنخولاب .نمؤي بتحنمأ ناك دقو
 5 سمدشلا ى دحاولا هلالا لثم هنكلو

 اهرابتعاب سسقلا ةدابع ايمسر نوتانخأ هنبا
 1 . دحاولا هلالا7

 اهنا فورعملا نمو مارهألا ءانب - ىناثلا

 اوناك مبهنأل كولملل رباقم نوكتل تميقأ

 ..ةرخآلا ىف باسحلابو ثعبلاب نونمؤي
 تميقأ دق ىربكلا مارهألا نأ دجو دقو

 عالضأ نأو الامدث »++ ضرع طخ دنع

 عبرألا ةيسيئرلا تاهجلا ىلع قبطنت اهدعاوق
 ىوتسسلا ىلع قبطنت ةلئاملا اهتارمم نأو

 2ومم» روتكورم ملاعلا ظحال دقو ىلاوزلا

 اهفصن ةنسلا نم فمدنو رهشأ ةعبس لالخ هنأ

 ءىفت ىفيصلا بالقنالا دعب اهفصنو لبق
 ةعبرألا لاوزلا طخ ىلع نوكت امدنع سمشلا

 نأ ىكلفلا اشاب دومحم جتنتساو ٠ هجوأ

 ةيلاوز تالاك لمعت مت تناك ةيلخادلا تارمملا

 مارهألا قلغ لبق ةيوامسلا مارجألا دصرل

 ىلع ايدومع ناك ةيقاميلا ىرعشلا ءوض نأو
 .م.ق ٠٠" ماع ريكألا مرهلل ىبونجلا هجولا

 نييرصملا نأ 2ءاوسط»ء. ريبلد جتتتساو

 هاحتا فارحنا ةعس اوردق مهنأ دبال ءامدقلا

 . ىوتشلاو ىفيصصلا نيلقنملا دنع سمشلا

 ةحلصمي قباسلا فلظوملا لوك رتسملا ماق دقلو

 .. مره عالضخأ لاوطأ راقب علا ةاسلا
 ةيسيئرلا تاهاجتالا نع امتقارحناو د 0 ..ىلا وعدي:ام اذه ىف سيلو .:ةسجتلا ةسسلا

 307 ا آرتمال» راق - لايشلا

 1 1 اهالماداو ا قونحلا .

 0 000 . مشا . :ةيسيئرلاتاهاجتالا نع تارحنألا

 ها مد“ ر 99 ءركتأ قرغلا

 "0 مث5 0 5" ءرعمال .قرغلا

 ةدعاق تاهاجتا نييعت ىف ةقذلا هذه انلدتو

 نأ ىلع © مارهألا نم هريغو مرهلا اذه

 ىلع نوفرش اوناك نيذلا نييرصملا ةنهكلا
 داصرألاب اأوناعتسا دق مهنأو ديال مارهألا ءانب

 . تاهاجتالا نييعت ىف ةيكلفلا

 تاهاجتا نيبعت ىف ةقدلا هذه نع الضفو

 اهعقاوم اوريخت دقو دبال مهنأ دجن عالضألا

 المش ةجرد ٠” ضرع طخ دنع نوكتل

 ىرخاصلا ىوتسملا ةفاح دنع تمبقأ دقف

 طخ ىزاوي ردقو هيف ةطقن ىلعأب تسيلو
 هم ل جوع هر هج“ ةثيدحلا تالآلاب اهضرع

 ا راسكتالا ريثأت ىلا قرفلا ازعو

 نآ ركذلا ةتلاثلا ناش ةيحا :ندقتلو
 اذه انرصع ىف ىداعلا لجرلا نأ ركذتت

 نم قزق نسمتفلا قا الا فرت هاكينإل
 مشي ال اذه نأ عم برتلا ف برتتو قرشلا
 امدنع ةنسلا ىف نيترم الا انضرع طخ ىف

 و . نيلادتعالا_ دحا ف سمشلا نوكت

 رومألا نم سيل ةقدلا هذهب تاهاجتالا هذه

 هو قطع هدلعم متم هك طع كوروتم 5-67 60(

 سطإا 5 تاكب

000 



 ضارغأل هما 0

 ىلع لدت ىلا 2 0 سيل

 روص ةيوامسلا مارجألا :ةساردب مهتاتع
 فقس اهب ىلحي ناك ىتلا ةيموحتلا جوربلا 0

 فحتم ىف نآلا دجوت ىتلاو ةردند دنعم

 هناردج ىلع تدجو ىتلا شوقتلاو رفوللا
 رمقلا هجوأو ليللاو راهنلا تاعاس ناين

 مهنأ بيرغلا نمو موجنلا نيب سمشلا راسمو
 نانرق هل ةآرملا بش صرقب ةرهزلل اوزمر

 اونوكي نأ دعبي و. سشلا ةعشأ اهيلع طقست
 اهل اوراتخاف ةيلالهلا ةرهزلا هجوأ اوآر دق

 ةرهزلا لثمت ىتلا مهشوقن نكلو . زمرلا اذه
 مهنأ ىلع لدت سلا نم اهءوض دمتست

 نوربتعي اوناك دقو . اهل اهتيعبت اوكردأ
 ىذلا ىوامسلا لوس ةيناميلا ىرعشلا
 انت انمالك دنع ءاح امك لينلا ناضيفب 5

 هيونتلا نم انه انل ديالو . مهدنع ميوقتلانع

 اذه ىف ")7 « ىداينوتتأ » ذاتسألا ثوحبب

 جرشلا نع قيضي انه ماقل ا نأل ددصلا
 . ليصفتلاو

 نييرصملا ةنهكلا نأ الول هنآ عقاولاو
 ةيرسلا نم ىوق جايسب مهمولع اوطاحأ .

 انكمأل ةضمافلا زومرلاب امئاد اهوعبصو

 ناك ىتلا ةيملعلا تايرظنلاو ءارآلا صالختسا
 مهيرصاعم ىلع قبسسلا بصق اهيف مهل

 آن ده مممسنع 8وورمانعمع 7 3 0( 0

 هيف تمدقت ىذلا اذه انرصع. .ىتح ةئيهلا

 ىف اهب ناعتسي ىتلا ةيسدنملا تالآلا ةعانص 0

 نيينانوسسبلا ةفاقث جازتنما دعب اني

 هذخأ ام ىداينونتأ ذاتسألا صخل دقلو
 ءىدابم نم ءامدقلا نيبرصملا نع نوينانوبلا

 : اهنم مولعلا

 ١ - ةيرشعلا ماقزألا .

 . روسكلا تايلمع ل ؟

 . ةيسدنهلا تايلاوتملا ةيرظن ل م

 . ةلهسلا تالداعملا لح ح غ
 تاذ ةسدنهلل ةيئدملا تايرظنلا  ه

 . داعبأ ةثالثلا

 تب م:تلثمللا رتولا عير ةيرظن تا
 هت

 تايوتسملا نييعتت صاصرلا طيخ س ب
 ارا

 نمزلا نييعتل تالسملاو نوموفلا -- م
 . اراهن

 . اليل نمزلا نييعتل ةيماملا تاعاسلا سه
 رصانع ةعبرألا هنومسي ام ةيرظن  ؟٠

 . راثلا - ءاوهلا - ضرألا  ءاملا

 اذكو هدولخو ملاعلا قلخ ةيرظن - ١١
 . ةرظتنملا هتياهنل ةيسكعلا ةيرظنلا

 : ملاعلا روكت ةيرظن - ٠؟

 ءامسلا قرش نأب ىملعلا فرعلا ب ؟م
 . اهراسي اهيونجو اهنيمي اهلامشو اههجو وه

 اهب رمت ىتلا ةيموجنلا جوربلا - 4
 .بموجسلا نيب ىرهاظلا اهراسم ءانثأ يمت

27 - 



 / ةاراش جلا داكط رم

 .. ىنسش ةيانبلا ىرعشلا

 مشط آ ةيرظنا 36

 قلل تو موا واةلمق د انشلاو

 . ةيوامسلا مارجألل ةيمونلا

 خقلا» سمشلا نأ ةيرظن -.؛7ب

 | . نايورك

 ىوازلا رطقلا سايق ةقيرط - ٠

 . رمقلاو سيشلل

 ضرأ نع ةرابع رمقلا نأ ةيرظن - 5
 . ( ةيريثآ ) ءالخ

 ةطساوب ءاضم رمقلا نأ ةيرظن ل ؟.

 ١ قمحتلا

 هسا

 . فوخلاو

 فوسسكلا رهاوظب ؤبنتلا - ؟؟

 :فوشتخللاو

 ةكرح حرشل هاا-هوو لا ضرف ب بس
 3 . تارايسلا

 فوسسكلا ىترسهالف ببس

 ةرهزلاو دراطعل تاقوألا نيبعن

 : ا ا ىمخنك

 ةصاخ لوادج لامعتسا عمو

 :: تازانسلا

 بورفلاو قورشلا دصر - 4
 نييعت ىف اهمادختساو موجنلل ىقارتحالا
 . ةيمحنلا ةنشلا لوط

 ساسأ ىلع ةيندملا ةنسلا راكتبا - ؟ب

 كد ع

 م

 1: هفصتنم ْنَم ءادتبا هدا ردع كلا

 هيلي ىذلا ليللا فصتتم ىلا ليللا

 ةعاسس ا .قلا راهتلا ميسقت دس #8

 . اهلثم ةعاس 1؟ ىلا ليللاَو .

 زكرم اهنوكو ضرألا ةيورك ب بع

 . اهرطقل لمتحملا سايقلاو نوكلا
 نانويلا ءاملع نأ ظحالن ةيسانملا هذهبو

 او.ةيكلفلا داصرألا ذخأب اريثك اونعي مل

 ءامدقلا نيبرصملا اصرأ اومدختسا

 نوكلا نع مهتايرظن قيقحت ىف نييروشألاو
 . ةيوامسلا مارجألا ةكرحو

 نييرصملا ءامدق دنع ةسدنهلاو ةضايرلا مولع

 ةضايرلا مولعي كلفلا طابترال ارظنو

 ءوضلا ضعب ىقلن نأ نم انل دبالف ةسدنهلاو

 ."امهيف هيلا اولصو ام غلبم ىلع

 نيبرصملا نأ نويارتسا خرؤلا.ركذ
 مهتجاحل باسحلا دعاوق اوطبنتسا ءامدقلا

 تايرسظنلا ىف مث ةيندملا مهن ونش ىف اهبلا

 ى ءاملعلا تاجاتنتسا نأ ريغ . ةيسدنهلا

 نأ ف كش ال نكلو ةعونتم ددصلا اذه

 مهنأو مهعبطب نييلمع اوناك ءامدقلا نيبرصملا

 نوثشلا ف ةيملعلا تايرظنلا نم ريثكلا اوقبط
 نيب طخلا نأ ) ةيرظنل مهما دختساك ةيملعلا

 فصتنمو نيقاسلا ىواستملا ثلثملا سأر

 مسر ىف كلذو ( اهيلع ايدومع قوكم ةدعاقلا

 ةيسسأرلا حوطسلا ةماقاو ةمئاقلا اياوزلا
 ثلثم سأر نم لوغاشلا طيخ ةيلدتب كلذو

 مس جر اسس



 ىلسمت ةقابطنا ةظحالمو نيقاشلا ىوابنتم
 ” 7 ةدعاقلا افصتما

 نأ ىل ليخي هنأ ) تودوريه لوقيو.
 كلذ دعب ثبهذ مث رصم ىف تفشتكا.ةسدنهلا

 . ( نانويلل

 تايرظنلا نأ نيخروملا نم هريغ دكؤيو
 ببسب مهريغ لبق نوبرصملا اهفشتكا ةيسدنهلا
 امل يضارألا تاحاسم ديدحت ىف اهيلا مهتجاح

 اهيف ةدايز نم لينلا ناضيف نم أشني ناك
 طلتختو ةقباسلا امملاعم ريغتتف صفت وأ

 اوطينتسا كلذكو ضعبب اضعب اهدودح

 ضفل اهتاحاسم باسحو سايقل ةيملعلا قرطلا
 . نيبلا تاذ حالصاو عازنلا نم ًاشنب ام

 ًاشنملا عبرملا صاوخ نوفرعي اوناك دقو

 ةبسن ىذلا ةيوازلا مئاقلا ثلثملا ىف رتولا ىلع

 اومدختساو ه ع »جس ةيسنك هعالضأ

 الضف قاطنلا عساو امادختسا صاوخلا هذه

 دوحجولا ةعيط هب نولثمب اوناك مهنأ نع

 « سيريزوأ » جوزلا هب اولثم م« علضلاف
 ةجورزلا لثمي ؟ ددعلا عبرم وهو علضلاو

 هب اوزمرو دالوألا لثمي ه علضلاو « سيزيأ »
 .روحل

 كلذ دعب اهممع ىتلا ىه صاوخلا هذهو

 . ةيوازلا ةمئاقلا تاثلثملا عيمجل سروغاثيف

 نودعي اوناك ءامدقلا نييرصملا نا لاقيو
 اوغلب مهنأو رشعب ارشع وأ ةرشع ةرشع ماقرألا
 اديج نوفرعي اوناكو نويلم ىلا دعلا ىف

 برضلا لوادج امأ . حرطلاو عمجلا .دعاوق ْ

 مهنكلو مهيدل ةفورعم نكت ملف سروغاثيفل

 ةرشع ىف برضلا ةقيرط كلذ ىف نوعبتي اوناك
 تافعاضم لمعو سأ ىأ ىلا رثعلا عفر وأ

 36 ىبر ذاتسألا جتنتسا امك ىهو ةيلاتتم
 ددعلا ةفاضا نع ةرابع نوبرسلا ةعماحب

 : ةنسفنل

 تاعبرم ىدربلا قاروأ ضعب ىف دجو دقو

 تافعاضم نم ةيواستملا نوكتتو نيعبرم عمجل
 : لثم ه ؛« ع « * دادعألل ةيلاتتم

 5اس كولا ع5

 نيرا ل لا

 ةيلمع نع ةرابع مهدنع ةمسقلا تناكو

 هيلع موسقملا تافعاضم ىأ برضلل ةيسكع

 2 عبتملا ًادملا وهو مساقلا عم ىواستي ىتح

 . اذه انرصع ىف ةيباسحلا تانيكاملا ميمصت

 نسحأ ناكف مهدنع روسكلا باسح امأ

 برضو عمجل اوطبنتسا دقو ةمكحملا عورفلا

 لدت ةقيرط تاماقملا ةفلتخملا روسكلا ةمسقو

 . ةقئاف ةراهم ىلع

 تاعبرم ىدربلا قاروأ ضعب ىف كانهو
 : لثم ه « ؛ « م دادعألل ةيلاتتم ةيطسو

 1 -5؟ +502

 1 كمسا و
 ةيدد عدلا تايلاتتملا نوفرعب اوناكو

 1 . ةيسدنهلاو

 نولحي اوناك دقف ىئادتبالا ربجلا ىف امأ

 انل ةفوردلا ةقيرطلاب ىلوألا ةجردلا تالداعم

 ءانن نأ ىف كش الو . سيسحتلا ةقيرطب نآلا

 نيذلا نييرضملا ةنهكلا -نأ ىلع لدي مارهألا

 دعاوقب مات ملع ىلع اوناك اهئانب ىلع اوفرشأ
 . ةيبسانتلا طاسوألاو بسانتلا

 ع مرو -



 ثبلت ملف ةيوامسلا مارجألا دصرل ادصرمو 0: نيرصللا ةثهكلا ىلع ملعلا ناقويلا ءملع ىقلت 000
 ةنمكتلل ناك ام علبم لسع لدا ىيلو“

 ملاعلا ءاملع نيب ةعيقرلا ةعمسسلا نم نيرصملا
 ' ةفسالقو ءانلع رابك نم نيريثكلا لاحترا نم

 ىلعو اهيف مولعلا ىقلتل رصم ىلا ثانويلا
 6 ةيفرآ » .مهلمو كلقلاو تايضايرلا صخألا

 © سيلاف > و.« :نولوس » و 6« ريموه » و
 ةةتالولاو < كذا ةبيدو يدع سوؤف ايكو

 مهعيمج و 1 سديمشرأ » و « سكدوي » و

 نيذلا ءاسملعلا:ةذباهج نم فؤرعم وه امك

 ى اورهتشاو ةيئانويلا ةيملعلا ةضهنلا اوسسأ

 . ةيفسلفلاو ةيملعلا مهتايرظني مولعلا خيرات

 تاساردلا ةيمهأب هتدوع دعب نوتالب داشأ دقو

 ماقأو نيحالملاو عارزلل اهتدئافو ةيكلفلا

 ةساردل نانويلا ىف ادصرم © سكدوي »

 . ةيوامسلا مارجألا

 : ةيردنكسالا ةسردم

 اًئيش ركذن نأ نم ماتتتخالا لبق انل دبالو -

 ةرانم تناك ىتلا ةيردنكسالا ةسردم نع

 ' , الملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف فراعملاو مولعلا

 اهسسأ ةيردنكسالا نأ فورغملا نمو

 ناكو م ق مسح ةنسس ربكألا ردنكسالا

 فوسليفلاو .ريبكلا ملاعلل اذيملت ردنكسالا

 ءانثأ .دالسلا ةمصاع تلظو وطسرأ عيظعلا

 ١ . ةسلاطبلا مكح

 صضخألا ئلعو كولملا ءالؤه ناك دقو

 كلذلو مولعلا راصنأ ربكأ نم ( سوفلداليف )

 ةريبك ةبتكم ىوحب اميظع افحتم اهب اوسسأ

 مس رباب نع

 + وم ءاملعلا ةليستيق تزاص ىتح ةئردملا هذه
 . ةسخلا لالخ ىو . نييكلفلاو نييضايزلا

 ,ىوذ ,نييكلقلا عيمج ناك ةيلاتلا نورقلا

 ةتسرتم -ءانلع 7 ةعبساولا ةرهشلا 1

 - ”ملاعلا" ءاتكتساب "كلذو اهدحو ةيردنكسالا

 076 ( سكرابه ) ريهشلا ىتانويلا
 نك ناكر )نمسا اين اضدماع قا

 7-50 نبال را ( و ( هعتوامم طق

 ”[مهعط معك ه6 5ةهتمم5 سيراخامبت ) و

 ضرألا .نارودب دقتعي سكراتسرا ناكو

 .تبثت مل ىتلا ةدلاخلا ةيملعلا ةقيقحلا ىهو

 سداسلا نربقلا ىف الا حيحصلا ناهربلاب

 .رمقلاو سمشلا دعب ريدفقت ىف ةلاسر هلو رشع

 نم: لوأ اناكف ساليتسرأو سيراخاميت امأ

 فرعت كلذ لبق تناكو موجنلا عقاوم ساق

 ذخأب اضيأ اماقو ضماغلا لوطملا فصولاب

 سوميلطب دعب اميف اهمدختسا ةيكلف داصرأ

 قيقحت ىف سكراهو ريهشلا ىرصملا ملاعلا
 . ةيكلفلا رهاوظلا

 ةيردنكسالا ةسردم مالعأ نمو

 هيلاو ( 8086م زئيثوسوتارأ »

 ةقيرطب ضرألا رطق سايق ىف لضفلا عجري '
 بالقنالا دنع هنآ ظحخال دقف ةحيحض ةيملع
 ةشدم ىف نسشلا هاحتا نوكي ىفيصلا

 وحن هاجتالا ىلع الئام اره ةيردنكسالا

 ... ةوئاد' طيحم نم دأب لداعي امب .سأرلا تيمس
 .. سمن فو ةيسوق تاجرد 7 نم برقي ام وأ

 لاب



 نأ جتنتسا دقو ناوسآأ نم: ةيبرقلا هرم

 نيب دعبلا ىلا عجار سمشلا' ىهاجتا .فالخخا

 نم سوسقلا نأ جتنتسا مث نمو نيتتيدملا ٠
 نم يب لداعي امهنيب روضحملا ضرألا طيح
 نأ دجو سوقلا اذه سايقبو ضرألا طيخم

 نوكي مث نمو ايدتسأ 5.٠٠ ىواسي هلوط .
 لداعي ام وأ ايدتسأ ؟ةءزو.٠ طيحملا لوط

 ضرألا طيح نم ةجرد لكل ايدتسنا +
 لوط ريدقت ىف ءاملعلا فلتخا دقوا ايوقكب

 مهمل ريدقت ساسأ ىلعو هذه ايدتسألا

 هذهل ( ؛٠ ص 8و عجار ) ةممعو

 طيحم ريدقت ىف طخلا نوكي ةليوطلا ةدحولا

 1 لا لا

 نيب ىتلا ةيوازلا اضيأ زنيثوثوتارأ ردقو

 ضرألا روحم دادتما ىهو ) لدعملا ةرئاد

 ىهو ةيفوسكلا ةرئادلا سو ) ءاضملا ف

 رادقمب ةتسلا ءانثأ سمشلا لوح ضرألا رادم
 2 قاقد عيست أهبف طخلا ردشو الل زر هء

 . ةيسوق

 زئحسوس ةسردملا هذه ءاملع نمو

 ةركف ركشا ىذلا 6 ق 6 0 50110

 ةيندملا ةنسلا لوط طسوتم لعجل ةسيبكلا :

 ناك ىتلا ةيمحنلا ةنسلا لوطل ايواسم.:

 ةيساسأ ةدحو اهوذختا ءامذقلا نويرضملا :

 وه عي ةسردم ءاملغ رهشأو 1 1 0

 فورعملاو تكمصفتتتو 2ماتمخهتو . سومبلطب ةدلبب سآرلا تمس ىف سمشلا نوكت تن
 نرقلا فصتنم ىف ةيردنكسالاب شاع هنأ

 ميظعلا هفلؤمب فرعيو داليملا لبق ىناثلا

 مولعلا ليجنا لظي ىذلا ىطسجملا ىمسملا
 ق اضيأ بتك دقو انرق ١١ ةليط فراعملاو

 حرشي ءوضلا ىو « ايفارغحلا ىفو ءوضلا

 هلع اشني ىذلا ىكلفلا راسكتالا ةيرظن

 مارجألا نم ععشتت ىتلا ةيئوضلا ةعشألا ءانثنا

 . ةيوامسلا

 اءزج 1١ نم ىطسحملا باتك نوكتيو

 ةيك لفقلا رهاوظلا ىناثلاو لوألا ىف حرش

 ةيوامسلا مارجألل ةيمويلا ةكرحلاك ةطيسبلا

 تارايسلاو رمقلاو سمشلل ةماعلا ةكرحلاو

 بورغو قورش تاقوأو راهنلاو ليللا لوطو

 هيفو ضرألا نم ةفلتخملا قطانملا ىف موجنلا
 امهنم لوألا فو . ةيضايرلا لوادجلا ضعب

 ةيوركل ةحيحصلا ةيبلعلا :نيهاربلاب ىتأي

 ىو عفترا املك دصارلا قفأ عاستاو ضرألا
 هطبنتسا ىذلا ريدقتلاب ذخأب باتكلا اذه

 هرادقمو ضرألا طسيحمل سنوديزوب
 ركذي اضيأ هيو 83ه ايدتسا !مءرغ٠٠

 هطسو ىف ضرألا نأو ىورك نوكلا نأ

 تسيل مجحلا ثيح نم ضرألا نا لوقيو
 هيفو هتعسل ةبسنلاب ةريعص ةءابه ىوس
 . ةيوركلا تاثلثملل لولح اضيأ

 ةصاخلا لئاسملا ثلاثلا باتكلا ىف ثحبيو

 عئرل فو سمشلا ةيرظنو ةنسسلا لوطب

00 1 2 



 عكا دقو ةوةقلا ةيرظنو :ىزرمقلا يشل

 : وكف زادك ىزكرملا فالتخالا نييغت اضبأ :

 ف نسماخل | باتكلا قو 186000: سما

 ىو اهليغعتسن ناك ىتلا ةيكلفلا ةزهجألا
 نع ثحب اسضيأ هيقو بالرطسالا صخألا

 مم رمقلل ىرهاظلا بارتقالا

 ' .ناباتكلا ىوتيو فوسخلا و فوسكلا
 . رقهقت ردقيو امجن ١ هل .نماثلاو عباسلا

 ش ا . نيلادتعالا

 نامتك 3 ةريخألا يا ام

 ' ةكرسح ةيرظنل تصصخ دسقف ىطسحملا

 ولع ىلع نيد ربكأ دعت ىتلاو تارايسلا

 . تايضايرلا ىف نيحلا كلذ ىف مهبعك

 - مه



 (كلفلا رس ١  ةحول

 يتم

 ةيوركو ةيدبألا زمر نابعثلا  ؟ لكش زمر سدقملا رئاطلا سيبأ ١ لكش
 3 ضرألا فورحلاو كلفلا فشتكم « توتاد هلالا

 ةيردنكسالا ةسردع دهع نم ةيكلف ةلآ *  لكش

 ءاوتسسالا طخا ةيزاوم ةيقفألا ةرئادلا تبث

 * لاوزلا طخ ىوتسم ىف ةيسأرلاو

 دس قربى سل
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 ليبس ةميدقلا ةيرصملا تايضايرلل رت...
 ءادتها وهو « ميدق لماع : نالفاع « زوطتلا 1 1

 « ةطيسب ةدرغم زومر ريوصت ىلا اهباحض]

 ةثاملا ىأ ؛ اهتافعاضمو تارشعلا نع اهن او ربع

 فلأو فلألا ةئامو فالآلا ةرشعو فلألاو

 مهروصع لئاوأ ذنم ؛ ( نويلملا ىآ )فلألا

 لبق نيثالثلاو ىناثلا نرقلا لالخ « ةيخيراتلا

 يلع رار نرلا بو عملا هذال
 تاراضحلا باحصأ بلغأ هيلع ىرخ ام فالخ

 « مهوبقعأو نيبرصملا اورصاع نيذلا ةريبكلا

 تافعاضم نع اوربعي نأ ىلع اوداتعا نيذلاو

 نوكتت « ةيئاجه تاملكب ةريبكلا تارشعلا

 مطاقملاو فورحلا نم ددع نم اهنم ةملك لك

 مهخيرات نم ةليوط روصع لالخ « ةيتوصلا

 . ميدقلا

 زوما نييرصملا مادختسا ىضفأو

 : ىعو « جئاتن ثالث ىلا ؛ ةيرثعلا ةعومجملا

 . اهتافعاضمو تارشعلا ةمسقو برض ةلوهس

 ى ةريبكلا ةيددعلا عيماجملا نيس ةاوضو

 ”ملت نأ نيعلا عيطتست « ةلصتم ةبترم ةدحو

 ضعب مهضيوعت مث . ةدحاو ةرظن ىف اهب
 رافصألا ريوصت ىلا :مهئادتها مدع نع ءىقلا

 . ةبوتكملا مهتاريبعت ىف اهمادختساو

 ةمدقلا رصم ىف تايضايرلا (ح)
 حاص ريزعلا ربع روثكم لل

 تايضايرلا عفد ىذلا رخآلا لماعلا امأ

 تالكسشملا ددعت وهف « روطتلا ليبس ىف ةيرصملا

 لغشت تريمتسا ىتلا ةيحاسملاو ةيباسحلا

 ةيعارزلا دودحلا حسم لالخ نييرصملا ةبتكلا

 تاناضيفلا باقعأ ىف ةيميلقالا دودحلا نيبعتو

 ةيعارزلا ىضارألا داعبأ ريدقت لالخو « ةريبكلا
 مساي اهميسقتو اهريجآتو اهعيب دنع اهتاحاسمو

 ىلعو اهيلع بئارغلا ريدقت دنعو « ةلودلا

 « ةيسدنهلا تالكشملا ددعت مث . اهليصاحم

 دنع نيينفلاو نيسدنهملا لغشت ترمتسا ىتلا

 . ةريثكلا ةمخضلا ةيرامعملا تاشنملا ميمصت

 ةيباسحلا مهتايلمع ىف نويرصملا مدختسا

 لاوطألل ةريثك تادحو ةيموبلا عمهتايح قو

 اومدختساف ؛ نيزاوملاو ليياكملاو تاحاسملاو

 ناكو . ةريغصلا لاوطألل عارذلا ةدحو

 « ىموكح عارذ وأ ؛ ىكلم عارذ مهدنع

 1 )مس هجر ىأ ) ةصوب ؟ءره؟ ىواس

 روهمجلا هلمعتسيو اليلق هرغصي رخآ عارذو

 ىلا عارذلا اوهسقو . ةيداغلا هتالماعم ىف

 تاضبق تس وأ ) ةطسوتم تاضبق عبس

 عبرأ نم اهنم ةضبق لك تفلأت « ( ةريبك

 ةئام غلبت ةيسايق ةدحو اومدختساو . عباصأ

 ةدحوو . (:تخ » مسأ اهيلع أوقلطأ « عارذ ..

 ارتم «7عم غلبت ةعستملا .ىضارألل ةيحاسم

 اد عما ملا



 : ةةوحوو <( تاثماوأ مسا اهيلع اوقلطأ ء اعبرم .

 وعن غلبت ةريبكلا تافاسسسلل ةيلوط

 . « ورتا » مسا اهيلع اوقلطأ ؛ نيررتم وليك

 عببت م :لالغلا ليكل ةدحو اومدختتساو

 ملنسا اهيلع اوقلطأ © ةعكم ةصوي 54

 32 تافعاضم اهل اولعجو « « تاقح »

 .. ىلاحلا بدرالاو ةيلاحلا ةليكلا هةيتشن اهتم

 رثع اهومسقف : نيتشرطب تاقحلا اومسقو

 7 + « وثنه » اهنم لك ىمست ةريغص تادحو

 امك . « ور » + ىلا ونه لك اومسق مث

 1 لداعت

 اهنم كج ع« بج ء لج 242+ ع +

 ليكل ةريغص ىرخأ ليياكم اومدختساو

 اولعجو « لئاوسلا
 اهيلع اوقلطأ « امارج ه١ خت لداع#ت « ةظدس

 « اهنم رغصأ تاقتشم اهل اولعجو « نبد مسا

 . اهتم ريكأ تافعاضمو

 د #3 د

 ةدطصحصو مهنازوأ ةدحو

 ”ةمسدقلا ةيرصم ا تايضايرلا ميلغت ىلوت

 «سرادملاو بيتاتكتلا ف نيملعملا يرق: ناقش 1

 ٠ . دياعملاو نشيحلا تازاداو ةموكحلا نيواود ىف نيسدنهملاو نيفظوملا قيرفو
 ةيميلعتلا حاولألاو تايدربلا تظفتحاو 1
 زييمتلا نكمي ةريثك نيرامتو لئاسمب « ةيقابلا

 برضلاو حرطلاو عمجلا لئاسو تلوانتو تافحلا ةميصلا ايده جدل ووسام
 «ءروسكلاو ةحيحصلا دانعألل ةمسقلاو
 ىلا لي ليياكملا ليوحت ةيقرط كاواق ابك
 7 تحلاعو « اهئازجأ ىلاو اهتافعاضم
 تالداعملاو جيزملا لئاسمو « ىبسانتلا ميسقتلا-

 . ةطيسبلا
 «ربجلا ءىدابم اهيف ترهظ ةيناث ةعومجمو

 لئاسمو 4 ةيناثلا ةجردلا تالداعم تلوانتو

 1 0 رلا عباتتلا

 عيسسضاوم تلوانت ةثلاث ةعومجمو

 تاحاسملا تحلاعو « اهتالكسشمو ةسدنهلا

 0 .. تاعافترالاو اياوزلاو موجحلاو

 ةقيرط ىف ريغص لفطل ىلوأ سرد - ١ لكش
 ةبابكو ؛ « مويلاو لصفلاو رهشلاب خيراتلا ةباتك
 ٠ ىقيطاريهلا ظخلاب دادعألا ضعب

 اع نر



 مسجلا تايلمعل نوبساحلا مدختسا“ 0

 ةقيرط : نيتقيرط « ةمسقلاو برضلاو حرطلاو
 « هلئاسم لح ىف اهب ءىدتبملا مزتلي ةيبيرجت

 ' . هلئاسم لخ

 مزتلا ىتلا ةيبيرحتلا لئاسولا نمق 200

 لجسي نأ « برغلا تايلمع ىف اهب نوئدتملا

 ةدع ةباتك هفعاضيو ؛ بورشضملا ددعلا ءىدتبملا

 نأ ىلا « ةبقاعتم ةيسأر تاوطخ ىف تارم

 لصاح ىواسي ام ىلع ةلأسملا ةياهن ىف لصحي .

 :ةتولطلا كرف

 لهتس ءىدتبملا ناك 5 ا ١9 برضلف

 ىلع وأ هتحول ىف ١9 ددعلا دصرب هتلأسم لح

 هبرضي مث « اهيلع بتكي ىثلا ةريغصلا ةفقشلا
 « مم لصاحلا مامآأ ؟ ددعلا بتكو 2« ؟ ىف

 ةمامآ ضو .قيانسلا ليفضاحلا فعاشتو

 ددعلا وهو ؟ ح 4 45 عومجم ناك الو 7

 نياصاحلا عومجم ناف ؛ 19 ىف هيرض دارملا

 ةنيالاغا يلع عرايا هانا يراكما
 اذاف ؛ 14 وهو هيف بورضملا ددعلا لاثمأ

 ةطرش مسر « ةجيتنلا هذه ىلا ذيملتلا نآمطا

 نيلصاحلا عمجو ؛ 5 ددعلا بناحب ةلثام ةريغص

 نوكي ال كلذبو © ١١4 وهو جتانلا بنكو

 ىف ؟ ف برضلا ةيلامع نم رثكأب مزتلا»دق

 ىف عمجلا ةقيرط عبتا مث + نييلوألا نيتوطخلا
 : ىلاتلا وحنلا ىلع ؛ ةثلاثلا ةوطخلا

 اه "6

 ل

 لك 04

 ال6

 1١4 ددعلا مسقي نأ ٍءىدتمملا ذارأ اذاف

 « اهسفت ةييرجتلا ةقيرطلا عبتا « 14 ىلع
 1١4 نأ ىلا ىهتني ىتح « ةوطخف ةوطخ

 ١ ددعلا لاثمأ ةتس ىواسن

 ةقيرطلا هذه نأ ىف لداعت انسلو

 ولخت ال ةئيطب ةليوط ةقيرط تناك ةيبيرجتلا
 عابتالا ةبجاو نكت مل اهنأ الول « ةجاذس نم

 « نيضرغ ىلع اهمادختسا رصتقا امئاو « امئاد

 ىلع ةمسقلاو برضلا لحارم ريسيت : امهو

 تايلمع ةحص ىلع ليلدتلا مث « نيثدتبملا

 ادع اميف امآ . ةريبكلا ةدقعملا ةمسقلاو برضلا

 ب”رحملا بساحلا وأ بتاكلا ناكف : كلذ

 ىف ةينهذلا ةقيرطلا سرامي نأ عيطتسي <
 . اهلامعتسا هل رسبت املك ةمسقلاو برشلا

 ىتلا ةفيرطلا ةيرصملا لئاسملا نم تيقبو

 ىف ىنهذلا طاشتلل اسايقم اهباحصأ اهلعج

 ةيرظن ةلأسم « برضلاو عمجلا تايلمع

 ىف دجوي ناك هنأ اهحاص ضرتفا « ةريصق

 لك ىلا تللست هنأو + تويب ةعبس ام ىح
 تسرتفاف « ططق عبس ةعبسلا تويبلا نم تيب

 آف لك ضرق نأ دعب « ناريف ةعبس ةطق لك
 يللا باحطا لاك هلذاللا يد ذيع

 ايناس مف امرفوو دا نوه
 بحاص بلطو . بوبحلا نم تايقح عبس
 ناريفلاو ططقلاو تويبلا عمج لصاح ةلأسملا

 .  اهعيمج بويحلا ليياكمو ليانسلاو



 دادعأ امهادحنا ىقادصر « نيتقيرطب هتاف

 داذعأو « اعم ططقلا دادعأو + اعم توسلا

 ةتادعأو: انك لبانسلا دادعأو 4 اعف ناريفلا ْ

 ةدحاو رق يباب نح موال احلا

 .ةدحاو:

 م نام و وا

 لباتسلاو ناريفلاو ططقلا نم“ تا لك

 مث ؛ ةدح ىلع اينهذ آعمج لالغلا ليناكمو

 « توب .ةعبس ىأ « ةعبس ىف اهعومجم برض

 : ىلاتلا وحنلا ىلع

 ا : ىلوألا ةقيرطلا
 1 1 تويبلا

 1 0 ططقلا

 مها ناريفلا

 ا لالغلا لياتس
 اكمال لالغلا ليباكم

 اوكا عومجملا

 ةيناثلا ةقيرطلا

 هع 00

5 35-0 

 5 ١4

 اة ْ

00 
 3 3 ١ ف 3 .-| 3 2

 اهبرضو روسكلا عمج ىف نويرصملا عبتا |

 دادعخلا عم هل وعبتتإ اوناك ام سفن « اهتحلسقو

 ةقيرطلا مادختسا ثيح نم « ةحيححصلا
 : لولحلاب ءامتكالاو « ةرورشفلا دنع ةيبيرحتلا

 . > اهمادختسا مهل رسيت املك ةيتهذلا

 0 نفع 4 : طرلا ةيبدقلا از ءافحلا

 'ع حيحصلا دحاولا نع ديزي ال مهدنع رسكلا

 اروتك اهيف اومدختتبا « ةليلق لاوجلأ ى الا
 0 0 : ع و لثم ةبك رم

 تانلطع ريسيتلنويرضملا نوملعملا .دعأو'
 «ةيسقو برضو عمج لوادج ؛.روسكلا

 لهسي ام اهنم ظفحي نأ عيطتسي ملعتملا ناك

 هنوئش ف قيبطتلا ريثك هاري امو ؛ هظفح هيلع

 ةجاحلا هتعد املك اهي نيمتسيل « هيدل ةبوتك
 . اهيلا عوجرلا ىلا

 تاوطخب « روسكلا عمج لوادج تأدبو

 + ىتاتلا ىعسلا كاع ةيقنا روطش قاهر حينا
1 
 ل حبصتا 4 + +

 0 حبصت لم هم ماج

 ماج حعبصت مأج + ماج

 . ارج ملهو

 نوادعلا نايم وست رع نانو
 بقع « ةطيسبلا تاوطخلا هذه نم اريبك اددع

 اعجرم اهربتعا « ةدقعم ىرخأ تاوطخب اهدعب

 اهيف لاقو « ةجاحلا نيح هيلا عوجرلا نكسب
 : لاثملا ليبس ىلع

 لج حيبصتا باج + ملح + ىلع

 كا
 :اومدخت سس مل ن نني رضملا نأ ةاعارم عم د

 اهيضعب .راوجب مهروسكا ا 4 عمجلا ةمالع
 ٠ لصاوف نود

1 ١ ١ 
 ملح ل مهر + دارا اج

 انس كحال محا



 م لاو 0

 ةنامع ةدعاق ّ درصملا تاما ركلا تنمضتو

 برشلا ىف 2. بكرملا رسكلا مادختسا نيستا

 برشلا قى همادختت سال قاكو

 . تاذ روسكلا ى هبرض نيح هجو ناجحو

 .. ىدرفلا ماقملا تاذ

 : لثم هيلا هفصن ةقاضاب .ةداع ىحورلا 200

 ماقملا فى هبرض سنيتنو

1« +-+ 
 ماج م جاع لج

 ويف ؛ ىدرملا ماقملا ىف هيرض امأ

 : اهلوش ةيرصملا ةدعاقلا هيلا تدشرأ ام

 ماقملا ىذ رسكلا ىثلث جارختسال

 ١ ىف برضيو « ةرم هماقم فعاضب « ىدرفلا
 . 6« ىرخأ ةرم '

 لصاح نع ريبعتلا لهس ناك اذكهو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع »ع برص

0 
 . ( ةيلاحلا انتاريبعت ف بح لياقم ىف )

 انرصع ىف ةدعاقلا هذه فصوت الو
 نمسا نقر عادعلا بيهوعاملا
 اهفرع ةيضاير ةدعاق لوأ « كلذ نم مغرلا

 ! روسكلا باسح ىف ميدقلا ملاعلا

 اننا نع

 ةيرصملا ةيضايرلا تاس ساركلا تنمضت

 « طيس ىباسح اهضعب « ةريثك تالداعم

 . جضان ىربج اهضعبو

 يار لااا مرا ران حت
 نم اهسرادب جردنت نأ « ىرصملا .ئضايزلا

 . ةنوعضلا ىلا ةلوهسلا -.

 : ىلوألا ةلآسملا ىف لاقو

 « ١١ حيصأف « هعبر هيلا فيضأ « رادقم »

 9* وه امك

 ددع ضارتفاب ةلأسملا لح ملعملا أدبو

 ىأ ) فاضملا رسكلا ماقم. ىواسي « ىمهو

 هذيملت هجوو « (+ ماقم ىواسي ىذلا ؛ ددع

 : ىلاتلا وحنلا ىلع لحلا ةيقب ىف

 ١ ىأ هعبر هبلا فضأو 4 ددع ضرفا »

 ه عومجملا حبصي

 م جتانلا حبصي ١١ ىلا ه بسنا

 وهو ) ١؟ جتانلا حبصي 4 ا ” برضا

 . ( بولطما
 : ناهريلاو

 دعب ) عومجملاو « 1 رادقملا حبصي نذاو

 26 ٠١ ( عبرلا ةفاضا

 : ىرخأ ةلأسم لاك

 نيج دس ار ياسو
 . 6 ؟رادقملا وه امف « ةرشع تيقبو « هنم ثلثلا

 نم ةبوعص رثكأ ةشلاث ةلأسم تلاقو

 : اهيتشاس

 هفصنو هاشلث هيلا فيضأ ء« رادقم »

 . 6« ؟ وه امف « مس مبصآف « هعبسو

 هتلأاسم ىف ىرصملا ىضايرلا فانضأو

 ثدحنت ةلأسملا لعجف ؛ ةديدج ةوطخ ةعبارلا

 0 ادعم 3



 ْ '  ةرواجلا عباطب اهتةؤلو ةانخلا نال ىلع
 زادت نال ىلع لوح 0

 مث « تارم ثالث ةلد 00 كود

 اا ا ل ”ىلا فيضأ

 .© ؟ انآ نمف

 لئاسم « تاللداعملا عيضاوم كتنمضتؤو

 يصمم ااهازملا قيل ةطلاخ# رب :ىرخلا

 رذحلا لداعي نأ طرش « نيمسسف 1وء ددعلا

 رذجلا عابرأ ةثالث نيمسقلا دحأل ىعيبرثلا

 . رخآلا مسقلل ىعيبرتلا

 كمي ىتلا « ةلأسملا هذص لح ىرحو

 1+ ع 5س 0 355 "س ةلداعملاب اهنع ريبعتلا

 « ؟ امهو ؛ نييمهو نيددع ضارتفاف .

 « انهعبج مث ؛ امهتم ددع لك معيسرتو 1

 ؛ امهعومجمل ىعيبرتلا رذجلا جارختساو

 ١ وهو

 دخلا لاا نيمرلا را فكمخم
 21١١© وهزم !*+ ددعلل حيحصلا ىعيبرتلا

 . م ةبسنلا ةحينت تحبصأ
 لك ف ةيبسنلا ةجيتنلا هذه تبرض مث

 نارذجلا حبصأف « نييمهولا نيددعلا نم ددع

 ناددعلاو « ىلاوتلا ىلع ه © 5 ناحيحملا

 . ىلاوتلا ىلع 54 « س5 نابولطملا نامسقلا وأ

 « ىرصملا ربجلا لئاسم ضعب تدمتعاو

 " ىلع « « دعاصتلا » وأ « ىضايرلا عبانتلا ىلع

 تستكاو « نييرصملا نييضايرلا زيبعت دح

 م لو ةيدام ةغلطصم: هنلمم ةماق

 م اعادخو .ةدرجلملا -ةادعألاب
 ” .عيزوت تبلطق

 ا

 اتباث جردتلا لظي نأ طرشب « دارفألا نم ذدع

 .:هيلي ىذلا درفلاو مهنم درف لك تيصن نيب

 : لالا لعبا نع اقر هلت كراقوب
 لاجز ةسخ ىلع. فيغر ةئام عزو »

 لجر للك بيصن نيب تباث ىباسح قرافب )

 ةثالثلا بيصن عبس ناكف « ( رخآلاو مهنم

 * بيصن ايواسم « ءاسؤرلا مهو « مهنم لئاوألا

 رادقم امف « عابتألا نم امهو نييقابلا نينثالا

 بيصنو مهنم درف لك بيصن نيب دعاصتلا

 . ©« 7 رخآلا

 ىتح « ةلأملا لسح تاوطخ تعباتتو

 ىذلا تباثلا ىباسحلا قرافلا نأ ىلا تدتها

 تبتر مث 45+ وه « هيلإ نم بصتو

 ىلاتلا وحنلا ىلع مهتبصتأ * ا ل 3 32

 +١245 0 5و4 منجل

 انين ع

 « ةيرصملا ةسدنهلا عيسضاوم تتمضت

 لحلا ةريسي ةيلمع ةفئاط « لئاسملا نم نيتفئاط

 تاحاسملا جارختسساب تمتها « قيبطتلاو

 . ةراهملاو سصصختلا نم اسصن

 اهسرادب تاحاسملا لئاسم تجرذتو

 وه بيصتلا اذسم نع ىرشلا يتلا

+414+1 

 و ها سس



 اهجذامن نمف . ةرفسلا ىلا ٠١ ةلوهشلا نم 1
 ةيانب نع تثدحت.ةلأسم « ةريسيلا ةيلوألا

 « انادف ١؟ احا فلا ةزوسم ةنكف

 امو . اهلوط عابرأ ةثالث اهضرع غلبو

 . اهضرعو ةيانبلا لوط ةفرعم ةلأسملا

 ةئيه ىلا ةيانبلا ةلاطتسا ملعملا لوحف

 ١١ هتحاسمو © ؛ هعلض لوط « لماك عبرم

 هريتعاو « 4 وهو هرذج جرختساو « انادف

 6« ضرعلا ج جارختسا هيلع بتر مث « اياصأ الوط

 قه

 جارختسال نويرصملا نويضايرلا عدتباو
 لا ةرسيملا ةيرظنلا سفن « ثلثملا ةحاسم

 فصن برض ىهو « نآلا ىتح اهب ىدنهن

 نأب مهترلظن اورربو . هعافترا ىف هتدعاق

 ليطتسملا ةحاسم فصن ىواسن ثلثملا ةحاسم
 هداعبأ ىف هعم كرتسشملا

 : اولاقف « ةيلمع

 ةغايص اهوغاصو .

 هعاتترا غلب اثلثم نا كل ليق اذا »

 « هتحاسم اوبلطو : ؛ هتدعاقو « ٠ ىدومعلا

 : لمعلا نوكي اذكهق

 رسبتعاو ؟ىأ ةعبرألا فصن جرختسا

 عصا يت للا

 . « ةحاسملا

 جارختتسال « ىرخأ ةيرظن اوعدتباو
 ةيرظنلا ىرجم ىرجت « صقانلا ثلثا ةحاسم

 « حو ضولاو ةيلمعلا ثيح نم « ةقياسلا .
 صنت ىتلا « ةيلاحلا ةيرظنلا نع فلتخت الو.

 « ايلعلا ةدعاقلا + ىلفسلا :ةدعاقلا ممجب لع 0

 ةراضحلا م87 م 00

 جتانلا ةمشقو ؛« عامترالا ىف امهيرض مث

 *؟ ىلع

 ةحاسم جارختسا مهذيمالت ىلع ايسر

 نأ ىلا اهيف مهودشرأ ؛ ةلوأ ةقيرطب

 عب رملا ةحاسم نع أعست رصقنت 8 رئادلا ةحاسم

 طب ةرئاذلا

 هج انتم نأ ىنعس 3 هداعبأ 2 اهل ىواتسملا

 5 ص هس 1 هكا فل
 ةحاسم ىواس 4 هب اهرطق غلب 1 ةرئادلا

 2 0 . طقف ةنامث هعلض لول غلبي عيرم

 باسح ىف ةحضان ئرخأ ةقيرط اوسرامو

 ضعب نكلو « اهليصافت اونودب مل « ةرئادلا

 ةيلمعلا اهتاقييطت نم اوأر نيثدحملا نييضايرأا رلأ

 ةيسرقتلا اهتيسن نأ « ةيقابلا ةيرصملا راثألا ىف

 فالتخا ريغ ةيلاحلا ةسشلا نع فلتخت مل

 نع اضوع *راد«ه لداعت تناكو « ليكشف

 7 ةيلاحلا مرت وكم

 بعكملا مجح موجحلا لئاسم تحلاعو

 قرط تعبتاو . صقانلا مرهلاو ةناوطسألاو

 نكميو « ةماعلا ةايحلا ىف اهقيبطت لهس ةيلمع

 يقع اي مومملا كايركلا ايودبا اهواك
 . نآلا

 لولا نبنئاعتلا يرضي كلا ميع يف
 هارت رمأ كلذو . عافترالا ا>© ضرعلا ا

 « ةنطفلا نم ائيش بلطتن ال اريسي ايهيدب مويلا
 فوسليفلا هردق « ايرصم اراكتبا ناك هنكلو

 لضفب هعم فرتعاو « نوطالفأ ىقيرغالا

 ريدفت ىلا مههيجوتب قيرغالا ىلع نييرصملا
 لوطلا تاذ ىأ « ةثالثلا 0 تاذ ءايشألا

 ! هلوق دج ىلع « قمعلاو ضرعلاو

 اا سس



 00- هق115-131 3
7 3 00 

0 ْ 
 0 وم نا 21 2

 3 هي طلق عاام

 0# هوس قص |2010 0
 اطباق : اذار . 11

 7-2 15 10000 تلدإ

 0 لا
 0 3 يلد دع ل راسم

: 51 
 5 امه
 ايم ألا 0

 0 مك 3

 ا 5سم 9
 0-0 عقم

0 
1 

 اما ا

11 011 : 
 1 2 3 + 2213 2 5 لنآ 2 ممل

 111ه اق حن كت كل الل اع
 200 «نلذلتل 19:1 2 ع
 11 1 "55 + آلا 11

 رعتن فقير معا
 م اهات اعلا عز ءاداح

 1111 ك1
 ْ هأ__رجحا ا. دل حم

 م

 ساي دع هكا

 كال
 أ سعمأ- 2

 من1511 دسم
 رع ءأذلاا ١ همم ع لا. س1 أذل مد

 رج وحس را هسح

 1 2 . نفل 221013
 ا

 يلا ع عسل 6.6 ةنكأق 0
00 55 0 0 

 0 ل ل ل ل

 8 نس 1 دما ةأ اعل
 تناك 0000 ا 6

 را عل نك ثا 0
 0011111 32 5 هدي كسل ك0

 5 ا أ يم مسا 116 2 اتاةخاع
 6-5 ا

 5- ن7
8 3 2 1 
 ٠ را الأ اا م

ِ 0 
 ت0 4

 ةيصيوسسم 0 ب -_

 «ثلثملا ةحاسمو ؛ ةرئادلا ةحاسمو « ليطتسملا ةحاسم تلوانت ةيضاير نيرامت ةنس - ؟:لكش
 ةيحيضوتلا لاكشألاب ةناعتسالا عم ىحاسملا ميسقتلا ةقيرطو صقانلا مرهلا ةحاسمو
 ٠ (م + ق رشع سداسلا نرقلالئاوأنم سمحأ بتاكلل ةيقيطاريه ةيدرب نم )

 ىناوطسألا لكسشلا مجح ريدقت' رسبتو

 ةحاسم جارختسا ساسأ ىلع « نييرصملا دنع

 . هعافترا ىف اهيرضو « ةريدتسملا هتدعاق

 مجح ريدفقت ىف ةورذلا نويرصملا غلب و

 ةيضاير ةيرظن هل اوعدتباو « صقانلا مرهلا

 ةليصأ ةروص ريتعت داكت « قيبطتلا ةلهس

 ىهو ؛ نالا ىتح اهب ذوخآملا ةيضايرلا هتيرظنل

 ةدعاقلا عيرم 4 ايلعلا ةدعاقلا عب رم

 ىلفسلا ةدغاقلا »>< ايلعلا ةدعاقلا ل ىلفسلا

 ماج عافترالا ©.

 : ىلنع ةيلبعلا تاقيبطتلا ةرثك نأ ودسو

 نيسدنهملا لامعأ ىف « صقانلا مرهلا لاكشأ
 عادتبا ىلع مهتدعاس ىتلا ىه « نييرصملا

 ىلا نورطضي اوناك ام اريثكف . ةعرابلا هتبرظن
 ةماعلا اهتئيه هبسشت ىتلا تالسملا موجح ريدقت

 ىولعلا ءزجلا عضو لبق « صقانلا مرهلا ةئيه
 . اهنزو ةفرعمل « اهيلع ببدملا ىمرهلا لكششلا ىذ

 لاجر نم اهل مزلي ام ريدقتو « ىبيرقتلا

 اهب ناحبالاو + اهرجاحم نم اهلقثل تاودأو
 .٠ اهعضاوم ىف اهتماقا مث ء ليتلا نتم ىلع
 نع كلذك لاَ ثول نس كلف ل امو
 0 رولا تاكا ةريبكلا 0 دعاوقلا

 سموا



 لكس نديم دعاوق ىهو  اهتوف دبش

 . اهلاوخأ باغأ ى.صقانلا مرهلا 1

 تاعافترالاو « اياوزلا لئاسسم تلظو 1

 عيضا وم رثكأ « مارهألاو تاثلثملل (ةيدومعلا

 هيفا اههظيسلا ودا منام نا
 ةملطقا ايحت انس نو ناك وب ييسولا
 ىلع « هذديملتل ولا ويقلل ا

 : ىلاتلا وحتلا .

 . تاضيق ه هتوازو « +١1٠ هتدعاق مره »

 . « 7 ىدومعلا هعافترا لوط امف « عبصاو

 ةلأسملا سدنهملا وأ ملمملا سكع مث

 : لاقو « اهسمت

 ىنربخ « ه9“ + ىدومعلا هعافترا مره »

 . 6« ١٠ هتدعاق لوط نأب املع « هتيواز نع

 جارخت سا ى ةيرصملا ةيرظنلا تدمتعاو

 «  ثاثملا وأ مرهلا ةدعاق فيصنت ىلع اياوزلا

 اهباحصأ نأ ريغ . هعافترا ىلا اهفصن ةبسنو '

 ةحبتن نأ اوردقو ؛ ىلمعلا عباطلا اورثآ

 دحاولا نم لقأ حبصت نأ دبال ةيسنلا

 بتعصب نأ هنأش نم ناك ابم كلذو ؛ حيحصلا

 اوداتءاف ؛ ةءورقم روسكت اهنع ةمجرتلا

 ةيوازلا رادقم نع ةمجرتلا ىلع كلذل ةجينت
 نم ىرصملا عارذلا هنمضتت ام ىلا اهتبسنب

 . نيرشعلاو ىنامثلا عباصألاو عبسلا تاضبقلا

 نم ةبيرق مهتقيرط تحبصأ رخل ىنعفي و
 : ىلاتلا نونافلا

 عاشلاا لاك

 . اينما 00 وأ تاضيقال 0

 قى رحم 3 اهباحصأو ةيرصملا ف

 : ةيوازلا د

 نتف نش ردا تايمر 1م د
 تايرظنلاب اهلئاسو تنروق اذا ؛ اهيلع بستحت
 نم للقي ال كلذ نكلو « ةكيدحلا بيلاسألاو
 نأ تعاطتسا اهنأ اهبسحو « ءىث ىف اهتمبق

 اهروصع بلاطم ىبلتو « اهلهأ بلاطم ىبلق

 ىظحت نأ تعاطتسا امك « ةصوقتم ريغ ةلماك

 ريغ كلذك الماك نيمدقألا قيرغالا ريدقتي

 3 وم
 تايسضابرلل قيرغالا ريدقت قحتسيو :

 مغرلا ىلع هنآ بيرغلاف . هيونتلا ضعب ةيرصملا

 ةيضاير تايرظن ىلا قيرغالا ءادتمحا نم
 ةيضايرلا مهيهاذم تأشن ذنم ؛ ةعراب ةديدج

 نأ الا « م . ق سداسلا نرقلا رخاوأ ىف

 رابتعا ىف اوددرتي مل مهتفسالفو مهيخرؤم
 اال يقع ةامبم ا يعل تابعا
 . مهتيئاوقو

 تايضايرلا نع قيرغالا تاياور ترجو
 نكلو 4 ريطاسألا ى 1

 1. كاهتم نب اجا فا رعشللاا ىف لدا قمااق

 نع نوطالفأ ىنيثألا فوسليفلا ىور
 ىتوحت ىرصملا دوعملا نأ طارقس هذاتسأ

 ةسدنهلاو دهعلا ماظن عرتخا نم

 نأ ةسيشرغألا تاياورلا تدكآأو 4 كلفلاو

 لوعصأ اولقت نم مدقأ نم ناك سيلاط

 ملع هنأو « نانويلا ىلا ةيرصملا ةسدنهلا

 مث « اهنع هفرعي ام لك ساروجاتيي هذيملت

 لوأ ناك

 7 نقل ةيضارلا) ةتيارد عل رمش ىلا همجوا
 ىف « نوطالفأ فصوو . اهتتهكو اهئاسلع

 ميلعتل ةيرصملا بيلاسألا ضعب « « نيناوقلا »

 ش و ا
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 : نالوانتي 2 ( © لك ش ) ىلوألا ةيدربللةرصاعم ىرخأ ةيدرب نم تانيرمت *  لكش

 ٠ صقان ثلثم محح جارختساو « هعافتراو ثلثملا ةدعاق جارختسا

 هرطس ىف ىناثلا نيرمتلا مدختساو ”]] ىهو ىعيب رثلا رذجلا ةمالع ريخألا هرطس ىف لوآلا

 م ىهو عيبرتلا ةمالع ريخآلا

 بيلاسسأ ىهو . باسحلا تايلمع راغصلا
 ةرطلا رداع وسم ف اهدنكات عفش

 ةيلاثملا نع تفنشك اهنأ اهبسح نكلو . ةيقابلا

 ةراضحلل هعابتأو نوطالفآ اهضرتفا ىتلا
 ليها رجلا

 اوملعتن نأ ىلا هموق رارحأ نوطالفأ اعد

 6 ةفرعملا عورف نم ىرصملا ءىثانلا هملعتي ام

 00 عوام

 ىلع نو عزوبي اوناك اهيملعم نأو ؛ ةيرسقو

 مهنم نوبلطيو « اراهزأو اراسث مهذيمالت

 ددملا ىف اهنع نوديزي دارفأ ىلع اهعيزون“

 نوعزوب مث . ىرخأ ةرات اهنع نوصقنيو « ةراق



 امك ؛ لكئكاسولا هذهيو . ةيباصتلا مهيرانت 0

 ةربخب ىرصملا ذيملتلا دورتن « نوطالفأ ىوزا

 نوت ةرادا ىف اهب نيعتسي « ةبيط ةيياسح

 ىف ةباسح لامعأ نم هيلا دنس اميقو هترسأ

 قازرأ مسقي نآك « ةيفيظولا هتايح ليقتسم
 لامعلا قازرأ مسقي وأ ؛« شيجلا ىف دونجلا

 . ةريبكلا تاعورشملا ىف

 نيركفملا ىلع باعف نوطالفأ ىهتئاو 0

 مهركذو « هاياضقو باسحلا عورفب مامتهالا

 محب حصص صبح

 لسهج نم هيف نوشيعي اوناك امم ريثك نم مهل مهريرحتو « قمعلاو ضرعلاو لوطلا تاذ
 . كاردا ءوسو

 ىلع نيثدحملا نيثحابلا نه + جينا( تالايشو دباعمو مارهأ نم « ةميدقلا ةيرصملا ةيسدنهلا

 تايضايرلا نع نآلا ىّح فرع ام نآب داقتعالا
 ريغ لثس الو اهلقأ ريغ لثس 5 ةبرصملا

 :ايطسنأ

 رصيحب بحس ص صيصخوخ# حصص

 دس كا
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 ءافصو لوصف نم انب رم اميف انيأر
 ةراضحلا هيلع تناك امل ؛ اليلحت انايحأو

 عاطتسا ام اضيأ انيأرو « اهتآشن ذنم ةيرصملا

 « ىحاوتلا فلتخم ىف هققحي نأ ميدقلا ىرصملا

 مولعلا ىف مأ نونفلا ف كلذ ناكأ ءاوس

 نم لصف لك ىو « اهريغ مآ بادآلا ىف مأ

 هيلا لسصو ام رادقم انيآر لوصفلا هذه

 خيرات نم ركبملا تقولا كلذ ىف نويرصملا
 كلذ نم ءىراقلا ىهتتا دقو نآلاو . ملاعلا

 ريثأت نع لءاستيل اليلق فقي نأ هل قحب هلك

 ملاعلا تاراضح نم اهريغ ىف ةراضحلا كلت

 كلت لضفب رصم هتغلب ىذلا ناكملاو « ميدقلا

 ملاعلا ةراضح هب نيدت ام رادقمو ؛ ةراضحلا

 . ىنوعرفلا رصعلا ىف رصمل

 نم هنوسحي امي امئاد نويبرغلا فرتعيو
 « نامورلا مهدعب نمو نانويلا ةراضحل نيد

 تماق امئا ةيلاحلا ةيبرغلا ةيندملا نأ, نوفرتعيو

 املق مهنكلو « نيتراضحلا .نيتاه سسأ ىلع

 نولأسو 6 كلذ نم دعبأ ىلا نويهذ

 ىهو « ةيئانويلا ةراضحلا ةأشن نع مهسفنأ

 «ةيئامورلا ةراضحلا ىلع ربكألا لضقلا ةبحاَص

 « اهروطتو اهتآشن نع مهسفنأ نولآسي املق

 ىرخف دمحأ روتكدلل

 « ةيساسألا اهرصانع ضعب تدمتسا نبأ نمو
 نم مهقبس نمي نانويلا كئلوأ ةلص ىدمو

 . بوعش

 نأ اندلاخب رودي نأ نكمي ال نحنو
 « ءامدقلا نينانويلا ءاكذ ردق نم صقتتن

 ضعب ىلع ركتت نأ اندلخب رودي نأ نكمي الو
 مهئابطأو مهييضايرو مهتفسالفو مهيعرشم

 مهييقيسومو مهئارعشو مهيخرؤمو مهينانفو
 هومدق ام ءاملعلا نم مهريغو « كلفلا ءاملعو

 نكلو « ةبرشبلا ةراضحلا ىلا هوفاضأآ امو
 تاراضح لضفب نوفرتعي مهسفنأ نيينانويلا

 مهلاجر نم نوريثكلا رخفيو « مهيلع قرشلا

 يهنأ ةيئانويلا مولعلا سسأ اوعضو نيذلا
 نم اوقلتو « رصم ىف ةدع تاونس اوسرد

 4 يعدالب لآ يت هولمح اني رثكلا اهنيك

 تايضايرلا ىف وأ نوناقلا ىف وأ بطلا ىف ال

 ىرسخألا ىجاونلا نم ريثك ىف لب ؛ طقف

 . ىقيسوملاو تحنلاك

 ءاملع نم نونفلاو مولعلا ىخرؤم نكلو

 ىلع رشع عساتلا نرقلا ذنم اورج دق برغلا

 لضفل ةرباعلا تاراشالا ىلع راصتقالا ةداع

 نوبتكم الو « نيدفارلا دالب لضف وأ رصم



 'مهتبرقبع رثآو مهتراشح حرش ىف نوضيفيف
 رصعلا مث ةضهنلا رصع ىف انوزوأ ةراضح ىلع
 رذعلا نم ائيشث سمتلن انك اذاو . ثيدحلا

 ارظن 1 ملا ثنرقلا باتكل

 دالب نم اهريغو رصم ىف ةيرثألا ثاحبألا نأل
 ةنس ةئاملا ناف ؛ اهمايأ رحف ىف تناك قرشلا
 نع ايلا د ذل يراك ان ديانا ةرعقلا
 رْثأ ىدمو « هتراضح 2 قرشا مدقت ىدم

 اهنيب نمو تاراضحلا نم اهريغ ىلع رصم
 ناكم كانه دعي ملف ؛ نانويلا ةراضح
 كسل دنقل + :نيقنلا اذه نع رذعلا سامتلال

 اوملعت مهب نينانويلا راختفا نأ نالا

 ءاعدا درجم نكي مل رصم نم هوملعت ام
 ؛مهسفن أ ىلع رخفلا نم ءىث ءافضا ةلواحم 0

 دالب تناك اهنأب لبنلا دالب نع افورعم ناك ال

 هنأل ةدك وم ةقيقح ناك لب « ءامدقلا ءامكحلا

 قى نكت مل ةيرصملا ةراضحلا نأ نم مغرلاب

 ةيوقلا رصم « اهب نيينانويلا اسصتا تقو

 ةلعسش نأ الا ؛ لبق نم تناك ىتلا ةبثونملا

 اهنكلو « تأفطناو تبخ دق نكت مل مولعلا

 بلا ةنهك نيب لقألا ىلع ةئيضم تللف

 « نيفظوملا نم ةصاخبو « تاقبطلا نم مهريغو
 رود ىف تلخد ىتح كلذ دعب رصم ثبلت ملو

 ةضهنلا رود وهو اهخيرات راودأ نم ديدج

 نيرشعلاو ةسماخلا ةرسألا دنم ترهظ ىتل
 ةسداسلا ةرسألا مايآ ةليط ترمتساو

 . نيرشعلاو

 رابك لاوقأ انللح ول ثيدحلا انب لوطيو

 0 يهتداستاو « اهئاملعو نانويلا ةفسالف
 نيدرضملا نم : اوملعت مهنأب ا

 « مهذيمالتل كلذ دعب ه هوملع أمو « ه م

 يضق ىذلا نوطالفأ هبتك ام ركذن نأ ىفكيو
 درا مول ود

 نيد نم ءامدقلا نوينانويلا هب

 ادذبنو نآلا كلذ كرتنل نكلو . 07

 ىلع ةماع ةرظن ىقلنو « اهلوأ نم ةصقلا
 اهناكمو روصعلا عدقأ ىف ةيرصملا ةراضخلا

 ىرخألا تاراضحلا نيب

 نيدقارلا دالبو رصم ىتراضح نيد

 رصم ةراضح نأ عمسن وأ رقت ام اريثك

 دهيم اهنأ وأ « ملاعلا تاراضح مدقأ ىه

 ةقدلا ىدم وه امف ؛ ةراضحلا عبنم وأ ةيندملا

 رصم ةينادم نأ كش ال 7 لاوقألا هذه لثم ىف

 ناك اهرهاظم نم اريثك نأو « ةقيرع ةيئدم
 « ممألا نم اهريغ هنم ىقتسا ىذلا عبنلا
 ى بيصن ريكأب تمهاس اهنأ اضيآ كش الو

 « مامألا ىلا ةيرشبلا هب تطخ ىذلا مدقتلا
 نعي اون راكع ذأ نونا "اكو علم كلو
 خيرات ىف ةيندملل ناك هناو « تاراضحلا مدقأ

 ىذلا وه دحاو عبنمو دحاو ردصم ملاعلا

 ىلع باوجلاو 7 ليتلا ىداو فافض ىلع ناك

 بعصي ةماع ةملك ةراضحلا ةملك نأ وه كلذ

 مدقتلا رهاظم ىلع اهاتقلطأ اذاو « اهديدحت

 ةراضحلا نأ كش الف ناسنالا ةايح خيرات ىف

 «ضرألا عاقب نم ريثك ىف دحاو تقو ىف تآشن

 نكلو « اهدحو يندألا قرشلا ةقطنم ف سيلو

 دعا 1 ادد



 اهيق تروطت ىتلا نكامألا ديدحت اندرآ اذا

 اهولهأ عاطتساو « اعيرس اروطت تاراضحلا
 تناك ىتلا تاعرتخملا نم اريثك اوققصض نأ

 « هتيندم ىف ناسنالا مدقت ىف ارشام اسس:

 ةقطنملا ىه ىندألا قرشلا دالب نأ كش الف

 اهيف نيرطق نأو « كلذل احرسم تناك ىتلإ

 امهو ىرخألا راطقألا نم امهادغ ام ىلع ازاتما

 ماع كتم امهتناكس نأو 6 نيدفارلا دالبو صم

 رارقتسالا اوفرع دق لقألا ىلع . 2 .ق ٠+++6

 ةاح مهعارو اوعدوو ةعارزلا اوفرع نأ دغب

 ىتح نمزلا تارود نم ةرود الا ىه ام مث « هل

 ىلا رخآلا نم القتسم نيرطقلا نم لك لصو
 دب ىدذلا ةيانكلا وهو 4 ماهلا عارتخالا كلذ

 ناكو ناسنالا ةايح ىف ىخيراتلا رصعلا اهب

 وأ معم ف عل 2 ضل ماع ىلاوح كلذ

 5 ليايسللا نمزت هلق

 اهدوهحب تلصو رصمو رموس نم الك نأ وه
 نأو « ةراضحلا نم ةمدقتم ةحرد ىلا ةلقتسملا

 فو ىلوألا ةرسألا لبق اتلصتا دق نيتراضحلا

 ماع ىلاوح ىأ ةرسألا كلت مايأ لئاوأ

 كلذ ىف زاتجت « رصم تناك . م .ق س6٠

 تبحعأ دقو « باثو عيرس مدقت ةرئف تقولا

 رصن ةدمج دهعب ىمسملا دهعلا ىف رموس نفب

 « اهتراضح رهاظم ضعبو نيدفارلا دالب ىف

 مسسر ةقيرط نم ائيش اسهنم تسبنقاو

 يناوطسالا متخلا اهنع تذخأو « تاناويحل

 ىجراخلا لكشلا ىف ةينفلا رهاظملا ضعبو

 ةيساسألا رصانعلا نكلو . نبللا بوطلاب ءانبلل
 ىداو ف تأشن ةميمص ةيرصم رصم .ةراضحل

 كلث نم تكرت ىتح ثبلت مل اذهلو « لينلا
 تلدعو اهقوذو اهتراضح عم قفتي الام رهاظم
 نم الك ناف ةياتكلا نع امأ . ؟') اهنم هتلبق اميف

 نع ةلقتسم اهلا اتلصوت دق رموسو رصم

 كلوب اناس ناك جروحي عالا
 تدعاسو . نيدلبلا نم لك ىف ادج براقتم
 - تاليود دوجو ىلع نيدفارلا دالب ةعببط

 تضق ام اريثكو «ضعبلا اهضعب براحي « ندم
 رصم ةعيبط تمتح امثيب « ىرخألا ىلع اهادحا

 مكاح ةماعز تحت اهلك دالملا دحتن نأ

 نيريبكلا نيمسقلا نم لك هئاول تحت ىوطنا
 ةرم ادحتاو ؛ بونحلاو لامشلا امهو دالبلا ىف

 «ادحاو

 ةماعزي ةيئاث ةرم ادحتا مث انتلدلا ةماعزب

 رصم تلخدو ىلوألا ةرسألا تآدبو « ديعصلا

 : فورعم ا ىخيراتلا اهرصع ف

 ساسألا عضوو راكتبالا رصع

 قياسلا رصعلا نأ نظي نم ءىطخيو

 ةيئاثلاو ىلوألا نيترسلا مايأو ىلوألا ةرسألل

 ةيخيراتلا ةلجملا ىف روشنملاىلاقم رظنا )١(

 روتكا  ىناثلا ددعلا « ثلاتلا دلجملا ) ةيرصملا

 ةثيدحلا تاهاجتالا » ناونع تحت ( ١96٠ ةئس

 قرشلاب ةصاخلا ةيرثألاو ةيخيراتلا ثحابملا ىف

 مهأ هيفو *  ١ ص نم صخألابو « ميدقلا

 ٠ عوضوملا اذهب ةصاخلا عجارملا

 ميس وو سس



 0 مدقت رار وأ فض ةرتق تناك

 1 ةايسمح ىف ةرتف مهأ ؛ ةققحلا: ىف تناك اهنا

 - براجتلا ةرتف تناك اهنأل , ةئرضملا ةراضحلا

 نألإ ىتح .ملعت ال.انئا ةقيقح . سسأألا عضوو

 نكلو « نورقلا كلت نع ايبسن اليلق ائيش الا
 ةيافكلا لك فاك نآلا ىتح انيديأ ىلا لصو ام

 - نأ تعاطتسا ةثوتملا ةيتفلا رصم نآب دكاتلل
 « ةراضحلا ىحاون فلتخم .ىف اهسفنب ضهنت

 اهتيندم هب :تزاتما ام رثكأ ركتبت نأ اهنكمأو

 اهنونفو اهتباتك سسأ تعضوف « كلذ دعب

 دعب اضيأ تعضو امك « اهتيندم رهاظمو

 ةينوكلا رهاظملل اهتاريسفت ةليوط براحت
 تنب ىتلا سسألا تساقأو « اهتدابع مظنو

 لب « هلالا  كلملا زكرمو ةلودلا ماظن اهيلع

 فلتخم ىف تمدقت اهنأ ىلع اضيأ لدي ام كانه

 ناك اريبك امدقت كلفلاو بطلاك مولعلا

 روصع نم كلذ الت اميف مهسفتأ نويرصملا

 . هنع نوئدحتنو هب نوزتعي

 ى رصم تعرسأو ةميدقلا ةلودلا ترهظو

 سردي نأ ىفكيو « اهاطخ

 نف ىف راكتبالا ىدس سحيل جردملا مرملا

 « بتوحميأ » لضفب دهشو 6 رححلاب ءانبلا

 جردملا رسوز مره ميمصت عضوب ماق ىذلا
 ىلع فرشأو « ةراقس ف نانم نم هلوح امو

 نيرشعلاو عساتلا نرقلا لهتسم ىف اهدييسشت
 لب « اتمامأ اهارن نحت اهوك دالسيملا لبق

 ةعومجم ناسنالا

 .,فالآ ةعبرآ نم رثكأ ىفم دعب اهنيب لوجتتو

 باحعالا نم انسفنأ كلمن الق ماع ةئامنامثو

 ”قامإلا نيد نرقالا وه 0 0 اهب

 « اهمامكأ تحتفت دقو ةندملا ةرفغز خرا ىتح

 :يف هديعم تشقنو « ةعبارلا ةرسألا سسسؤم .

 دهع قو « ©9 ةعئارلا نئوقنلا كلتين روشهد

 :لازامو ناك ىذلا زبكألا مرهلا ىتب وقوخ هنبا

 بئاجع نم هادع ام نأل ؛ ٍبئاجعلا ةبيجع
 مرسم ىقبو « ىهتتاو لاز دق عبسلا ملاعلا

 . هادختتو نمزلا لاغب اخماش هدحو ةزيحلا

 ٠ ىف ةمقلا تغلب رصم نأ ىف كش نم ام

 نم لك غلب امك « دهعلا كلذ ىف اهترامع نف

 انب ايه نكلو « هلمع ىف ةورذلا تاحنلاو لاثملا

 اهف . ىرخألا ىحاونلا ضعب ىلع ةرظن ىقلنل
 ىف 9 « سرح  بتح » ةربقم راثآ ىه
 اممامأ فوقولل انرطضت ىرصملا .فحتملا

 « رصم ىف ةيندملا مدقتب انبجعأ اذاف ؛ نيتوهبم

 كلذ لثم ىف ىوتسملا اذه ىلا اهلوصوو

 هحتت ىتح انراكفأ ثيلت الخ « ديعبلا دهعلا

 عاطتسا ىذلا ىرصملا عناصلاب باجعالا ىلا

 كلذ ق بحع الو « عئاورلا كلت جرخب نأ

 ويكمل دما ييقوشم اج ذاع ول

 ىباتك ىف ةروكذملا عجارملا أرقا ء رسوز مره
 لسسصمفلا « ؟9هإال ةرهاقلا ةين وعرفلا رصم

 5685٠ ٠ تاحفصلا ىف دروامو ثلاثلا

 ىف روشهد ىف ىرفنس دباعم ىلع رثع (؟)

 هذه رشنت ملو ١96٠ 1١9565١2 رئافحلا مسسوم

 اهضعب نكلو« الماك ايملع ارشن نآلا قح شوقنلا

 ذنم هترشن ىذلا ىديهمتلا قريرقت ىف روكذم

 : تاوتس عضب
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 هيف تديق ىذلا رصعلا ىه ةعبارلا ةرسألاف .
 ىذلا رضعلا ىهو « اهنهأو مارهألا مظعأ ٠

 انل اوجرخآف نوماسرلاو نوتاحنلا هيف عدبأ .
 نم برقي دسح ىلا لصو ام شوقنلا نم .
 نولاثملا هيف غلب ىذلا رصعلا ىهو 4 زاحعالا 1

 . ةرسألا دذنم اهتوق دقفت رصم تذخأو

 ةيلخادلا اهمظن ىف تادع ام تلدعو « ةسماخلا .٠

 ةطلس نم هل ناك ام هلالا - كلملل دعي ملو
 ةدايزو ةينيدلا ةديقعلا روطت ناك امك « ةقلطم

 تدعاس ىتلا رومألا نم سيريزوأ ةدابع نأش
 ةسداسلا ةرسألا ةياهن ىف نكلو « كلذ ىلع

 نم بعشلا اهيف مقتتا « ةيعامتجا ةروث تماق

 نم اوناكأ ءاوس « هولغتسا نممو هماكح

 اومجاه « نيفظوملا مأ ةنهكلا مأ ماكحلا

 اهومطحف ةموكحلا رودو دباعملاو روصقلا

 ءانينغألا رباقم ىتح « اهتايوتحم اورثعبو
 . اهيف ام ىلع اولوتساو اهوبهن كولملا مارهأو

 كلت هيف تآده ىذلا مويلا ءاج اريخآو

 « ثويعلا ىمعأ ىذلا رابغلا عشقتاو « ةروثلا

 ماظنلا نودشني ىرخأ ةرم سانلا داعو

 اهدهع قباس ىلا رصم دعت ملو . نمألاو

 رصع ىهو « ةريصق ريغ ةرتف رورم دعب الا

 مث 4 ىلعسولا ةلودلا اهتلت ىتلا ىلوألا ةرتفلا

 اهباقعأ ىف ءاج ىرخأ فعض ةرتف اهتبقعأ

 . رصم ىلا سوسكهلا لوخد
 ةروث ةيعامتجالا ةروثلا هذه تناك

 : اهجئاتت تناك امهمو « هوملظ نم ىلع بعشلا

 هتثمب ام اهل دمحن ائاف اهثودح تقو ةيزخلا

 يهاب يتسم نك معلا ضن
 ناسنا لك نأو « هرفلا نأش نم ءالعالا

 لب ؛ رش وأ ريخ نم هادي تمدق امع لوئسم

 بساحيس هنأو اهثوس وأ هتيئ نسح نع
 نود « كلذ ىلع مظعألا هلأالا مامأ ىزاحيسو

 ربق ىلا رظن نودو « هانغ وأ هرقف ىلا رظن

 ةنهكلا اهلغتسيل اهكرتي فاقوأ وأ هديسش

 هحورل نومدقي وأ تاولصلا نولتي امدنع

 « مهريغ نود اهنم نوديفتسي ةيروص نييارق
 تقولا اذه ىف هلمعو درفلا ةميق رصم تفرع

 هيلا لصي نأ لبق ةيرشبلا خيرات نم ركبملا
 ةوعدلا هذه نكلو « ةريثك نورش اهريغ

 فورظلا نأل « اليوط رمتست مل ةليبنلا ةميظعلا

 ناكو « اهتقيقح مهفل وأ « اهل ةأيهم نكت مل

 اليوط اتقو اورظتني نأ ملاعلا بوعش ىلع

 ىلع اهومهفيف مهريكفت جضني ىتح رخآ
 لثملا مهأ نم دحاوك اهب اونمويو اهتقيقح
 . ةايحلا ىف ايلعلا

 ءاضر نودشني ىرخأ ةرم سانلا داعو

 امم مغرلابو 4 مهتمدخ ىف نونافتيو ماكحلا

 ةيعامتجالا ةروثلا هب تءاج امل ةسكت نم ثدح

 قبس ام ىلا ةديدحلا ةدوعلا هذه ناف ءارآ نم

 « ءارآلا كلت راثآ نم لخت مل ةلودلا ماظن نم

 ةطلس نم هل ناك ام هلالا - كلملت دعي ملو
 , © ةمدقلا ةلودلا ىف ةقلطم

 بدالاب صاخلا لصفلا ىف ءىراقلا دجي )١(
 « رو  وبيا » ىتيدرب نم تاسفطتقم ضعب

 ثداوح نع ناردصملا امهو « وهور رفن » و

 ةينئوعرفلا رصم اضيأ أرقا ب ةروثلا كلت

 ءالاكم ١56 ص
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 ةددعتفم تارحه مودق فرعن : نحنف 04 مهريغب

 _ ذنم هنأ فرعن امك « تارسألا لبق ام رصع.ىف

 نودصي نويرصملا :ناك  ىلوألا. ةرسألا مايأ

 هنآو © ةيبرغلا دودحلا ىلع ونحتلا تاوزغ

 اونا اح كاملا نحف اي ع دم
 « ءائيسس ءارحص نم ساحتلا نوجرختس

 ةريبكلا تاثعبلا لاسرا نم اورثكأ مهنأو

 قرعن امك « ةثلاثلا ةرسألا نم ءادتبا نيدعتلل

 تناك لقألا ىلع ىلوألا ةرسألا ذنم هنأ اضيأ

 ىلا لزنت ةراجتلا وأ نيدعتلا تاثعب ضعب
 نكلو « ةيقرشلا ءارحصلا ىف ريست وأ بونجلا

 «ةيرصملا دودحلا نع اديعب بهذت مل اهلك هذه

 لهو « كلذ نم دعبأ ىلا نويرصملا بهذ لهف
 جراخ ةيرصملا ةراضحلا رشن ىف رثآ مهل ناك
 . باجيالاب اعبط باوجلاو # دودحلا

 اهتاراجو رصم نيب
 ىلا لؤاستلا اذه ىلع باوجلا مسقنسو

 قباسلا .رصعلا اهلوأ لس : ةثالث ماسقأ

 « ةرشع ةنماثلا ةرسألا لبق ىآ ةيروطاربمالل

 ا ا
 ناطلسلا ضرفو ىبرحلا عسوتلا نع ةديعب

 . ىسايسلا
 نأ دعي ةيروطاربمالا رصع ىناثلاو

 دودنحلا نع ةيرضملا نيوسحيعلا تنوع
 رصمل حب صأو « ممألا نم اهريغ تحاتجاو
 .ميدقلا قرشلا دالب فلتخم ىف ماكحو تايماح
 ىذلا رصعلاب صتخي ام وهف ثلاثلا مسقلا امآ

 . ٠ اهتيروطاربما لاوز دعب رصم هب ترم

 31 ةيروطاربمالا لبق 1 لخاد نيعباق نويرصملا :ىق له نكلو 0

 ١ قو رسم نرؤوصما ناك بونجلاب ادبتلو ”اولصتي وأ اهنم اوجرخي ملف ةنمآلا مهدودح

 دنع مث ةلساسلا لبج دنع ةيبونجلا مهدودح

 ىرت اناف كاذو اذه مغر نكلو « لوألا لالشلا

 لوألا نيلالشلا نيب ةبونلا دالب رئافح جئاتن نم

 ةقباطملا لي.« ةديدشلا هبشلا هوجو ىناثلاو

 دنهع ق ةيونلا دوليا باقم قل ةيلغ ردع انو

 عجري ىتلا ديعصلا رباقم ىف هيلع رثع ام نيبو
 ,دعب ثدح نكلو « دهعلا كلذ ئلا اهخي رات

 ىلع ثاوسأ لامش نييرصملا لمح ام كلذ

 ىلع انلمحي امم « ةيبونجلا مهدودح ةنايص
 ىف تادب ةيبونجلا لئابقلا ضعب نأب نقلا
 ورفئس ةلمح تسيلو « بونجلا ىلع ةراغالا

 «"7ومرلاي رجح تركذ ىتلا ةبونلا دالب ىلع
 ريسأ فالآ ةعبس اهنم داع ىتلا ةلمحلا كلت

 ةدحاو الا ةيئاملاو منغلا نم سأر فلأ ىتئامو

 ةيامحل ةئعارفلا اهب ماق ىتلا تاءارجالا نم

 ةيدؤلا قرطلا نيمأتو « ةيبونحلا مهدودح

 اميرو ءارحصلا رجاحمىلاو بهذلا مجانم ىلا

 . اضيأ ةراحتلا قرط
 ذخأ لقألا ىلع ةسماخلا ةرسألا ذنمو

 تالمح سأر ىلع ةلاحرلاب نوثعبي كولما
 « دالبلا كلت تاريخب اودوعيل بونجلا وحن

 ةرسألا فاهتنم رداع و هقول اوفرعيو

 « ىنو » دئاقلا ةايح خيرات ىفو . ةسداسلا

 مجارملا ركذو ومرلاب رجحب فيرعتلل (00)
 ومرلاب ىف ءاوس هئازجأ نع بتك امع ةفلتخملا

 00 م "5 #9 ص

 اسس ظوع مح



 مهلاسعأ نع ريثكلا آرقن ناوسأ رباقم فو .
 1 ىتلا قرطلاو كانهف نم ةورقخأ ام فرعتو

 . 20 مهل كولملا ةافاكمو مهرافسأ ىف اهوعبتا .

 ةبونلا لخاد ىلع طاشنلا اذه رضتقي .ملو ٠
 ىلع وأ لينلا ىرجم ىلع نادوسلا لامشو:

 مهمامتها نكلو « روفراد ى نادوسلا رع

 ةيفاشتو هيرب دالي تاوك واع لرسملا
 تالمحلا نولسري مهلعج روطعلاو روخبلا

 « ىرخأ ةرات رحبلا قيرطيو « ةرات ربلا قيرطب
 ”ىقيرفالا نيتطاشلا لمشت دالبلا كلت تناكو

 ىأ . 2 بدنملا دالب زاغوب لوح ىويسألاو
 ةميدقلا ةلودلا ذنم اوأدب دق نييرصملا نأ

 نادوسلا فاشكتسال تالمحلا نولسري ْ

 سيسأتو «. ىقيرفالاو ىويسألا نيئطاشلاو
 . قطانملا كلت ىف نونطقي اوناك نمي مهتاص

 لدايتلا نأب لوقلا ىلا ةحاح ىف انسلو

 « ةفاقثلا رشن لئاسو مهأ نم ةليسو ىراجتلا

 ةيرصملا ةراضحلا نأ ادج لمتحملا نمف اذهلو

 ىلع ةعقاولا دالبلا ىف رشتنت تأدب دق

 ىقرشلا ءىطاشلا ىفو رمحألا رحبلا ءىطاش

 ىبونجو لاموصلاو ايرتيرا ةصاخبو « ايقيرفال
 « ةييدقلا ةلودلا مايأ ذنم ةيبرعلا ةريزجلا

 وأ ةيرسأ ثاحباب ماسيقلا مدع نكلو
 , نآلا ىتح دالبلا كلت ىف ةيفاك ةيجولويورثنأ :

 ةغللا ىلا تالحرلا كلك صوصن ةمجوت 2 :)١(

 : باتك ىف ةيزيلجنالا .
 8و5 عل ؟ ةصععمسع 188عم»ة5, ؟هآ1. 1

 تالحرلاو تنوب دالب عوضوم نع رظنا (5)
 اهيسضام « نميلا : ئباتك  انهيلا ةيزضملا
 + 54 - 56ص :( 19417 ةرصاقلا ز اهرضاخف

 ليصفتلا نم ءىثب ثيدحلا نيبو اننيب م

 كلذ ىف تالصلا كلت رثأ ىدم نع ديكأتلا وأ
 .كيهعلا

 ةبونلا دالبب رصم ةلص ناف لاح ىأ ىلعو

 ةيراحتلا تالحرلا كلت نا لب ؛ ةرمتسم تللت

 نأ دعب ارثأ دعبأ ىرخأ تالصل تدهم

 ةرتفلا رعع دعب اهطاقن رصم تقتأتسا

 ةيداحلا ةرسألا كولم أدبو ؛ 27 ىلوألا
 لالغتسال تاثعبلا ديدج نم نولسري ةرشع
 ةيناثلا ةرسألا تأدب امو ؛ رجاحملاو مجانملا

 نم ىرخأ ةسايس اهعم تأدب ىتح ةرشع
 دض امان انيمأت ةيبونجلا دودحلا نيمأت اهنأش
 تناك ىتلا جونزلا لئابق هب موقت نأ هاسع ام

 « نادوسلا لامش ىلا بونجلا نم تمدقت دق

 عقاوملا ف تايماحلا تماقأو نوصحلا تديشف

 بورد لخادم دنعو لينلا ىلع ةحيتارتسالا

 تآشن امك « مجانملا ىلا ةلصوملا. ءارحصلا

 ناكو « ةلقتد ىف امرك ةدلب دنع ةيرصم ةنيدم

 ةنيدملا كلت ىف شاعو « ىرصم مكاح اهيف ميقي

 ازكرم تناكو « نييرصملا عانسعلا نم ريثك

 , © ةراحتلا راشنتال اماه

 « ىطسولا ةلودلا مايأ ءاهتنا نم مغرلابو
 فعضلا تارتف نم ةرتفب كلذ دعب رصم رورمو

 سوسكمهلا مايأ ف اهعوضخو لب « ككفتلاو

 مدقأ ذنم ةيونلا دالبو نيب ةلّصلا نع )١(

 رظنا ىطسولا ةلودلا رخآ ىتح روصعلا

 52ج 506 ععاط عوار معو متع ادق ة؟ظطا عاتب 41

 ف

 جب مي 8عاممع مق مخ هده هك 1ععطططه .> 250 له
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 0-0 0 رصلا ةفاقثلا ناف 0-0 0 كل 0

 ىلا ةباحتسلا .نكلو + بونجلا ىف .ةرمتم
 .اهل. سوسكملا لالتحا ءانثأ رصم ىلع تميغ

 -ةرم رصم 3 1 0 ديفدلا جراخ ىلا

 نم ناكو « ةيداعلا اهتايح فئاتست ئرخأ

 ةرسألا كولم لئاؤأ ىأر ىتلا تابجاولا لوأ

 نيمأت ىه اهب مايقلا ةرورض ةرشع ةنماثلا

 طبض نأ دعب اصوصخ « ةيبونحلا صم دودخ

 ءانثأ سماك كلملا

 شوك كلم مهي نأ سوسكمملا اهنم ديري ناك

 مكحل اعضاخ ناك ام ىلع سوسكملاو

 « دحلا اذه دنع فقنلو . 20 كاذ ذا نييبيطلا

 ىف رصم رثأ نع ثيدحلا فانئتسال دوعنسف

 . ليلق دعب بونحلا

 لامسشلاو برغلا ىف

 ةقباسلا مايألا ىف برغلاب رصم ةلص امأ

 اهتلص ىف رصحنت داكشف ةرشع ةنماثلا ةرسألل

 هب موقت تناك ام دصو « وحمتلاو ونحتلاب

 رسخآل نآ نم نيموقلا نيذه لئابق ضعب

 بحي نكلو . اتلدلا ىضارأ ىف ناطيتسالل.

 وشفحتلا نيب ديدشلا هباشتلا كلذ ىسن الأ

 ' ىنامسجلا مهرهظمو مهسبالم ىف نييرصملاو

 ةراضحلا رهاظم نم ريثكلا ىو لب « مهئامسأو

 قل
 31. -ةقدسصصتعلب  ةعواناعمأع  ةدصع ةنفأاع كح 201
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 ةسغللا يف عوضوملا اذه نع اضنأ آرقاو 3

 ءككق 1 ص ةيزوعرفلا زربصم باتك ةيبرعلا 1

 0 . نك ا , تاما راف 3 0

 'ةرما وم سوسكملا عم هبرح

يرات. ءدب' ىف موقلا كتئلوأ
 . قيرصلا نينو مهخ

 ديكأت عيطتسن انك ناو نحنو « ةلص نم رثكأ

 نب رهط ام ىلع وه ريكألا ايداتعا ناف .كلذ

 باهذلا اتنكمي ال انكلو « اهسفت رصم قراثآ

 ”رثأ ىدم فرعن ال انتأل + اذه نم دعبأ ىلا

 ىثتج دالبلا كلث ىف ةراضحلا ريس ىلع.رصم

 نآلا هيمسن اميف نونكسي اوناك اذا < نآلا

 ٠ قطانم نم اهيلي ام وأ ايبيل

 *يرغ ىلا اوناك ونحتتلا ناق لاح ىأ ىلع

 مهنا نيثحابلا ضعب لوقي لب « ةرشابم رصم
 ناو « طويرم ةقطنمو تاحاولا نونطقي اوناك

 ذنم ةيرصملا راثآلا اهتلجس ىتلا-بورحلا كلت
 ,ىلا مهللست دصل تناك ىلوألا ةرسألا ةيادب

 داقتعالل ايصخش ليمأ ىنكلو « دالبلا لخاد

 لبجلا ةقطنم ىف ناك مهتراضح زكرم نأب

 اوناك ممنم اماوقأ نأو « ايبيل ىف رضخألا

 ىف ىأ « اضيأ ايبيل نم برغلا ىف نونكسي
 ةراضحب ةلصلا ىديدش اوناك مهنأو « سنوت

 ةراسضحلا نم اعرق !وناك امير لب « رصم

 نم اههشك رصم اهنم تفتسا ىتلا ةيلصألا
 نكست تناك مهلئابق ضعب نأو « رصانعلا

 2 .٠ ةيبرغلا ةيرضملا دودحلا ىلع

 اهنع فرعن انسلف تاحاولاب مهتلص امأ
 نآلا ىتح راثآ نم اهيف رهظ ام نأل ؛ اريثك

 نع ةسيمهأ تاذ تامولعم ىأ انل مدقي مل .

 انك ناو + ةرثع ةنماثلا ةرشألا لبق اهحيرات
 ةلودلا ذنس اهوفرع نييرصملا نأ م

 ب ماوس



 نأو« موس ف اهركذ ءاجو ةمددق

 نولسري اوناك ةرشع ةيناثلا" :ةرمألا ولم

 ىتلا راثآلا ضعبنأو « اهيلع رولا تايرودلا

 تبثت ىلطسولا ةلودلا نم ةجراخلا ىف ترهظ
 امك « لينلا ىداو لثم امامت ةيزصم.تناك اهنأ

 درس نع سماك ةحول نم اضيأ فرسعن .
 ماع كنركلا ىف اهيلع رثع ىتلا سوسكملا

 لالستحال دونجلا لسرأ سماك نأ 4842

 مدقتي نأ نم افوخ « ةرفارفلاو ةيرحبلا ىتجاو

 دنع رصم مجاهيف ةبونلا نم شيج امهقيرلط نع

 اهئادعأ عم ريرحتلا برح ىف اهكابتشا
 :-ضشوسلاملا

 اوناك دقل . ىرخأ ةصق مهلف وحمتلا امأ

 ضيب اوناك « ونحتلا نع فلتخي سنج نم
 « نوللا ةيدامر وأ ءاقرز نويع ىوذ ةرشبلا

 اورجاه ةيلامشلا بوعشلا نم اوناك امبرو

 ذنم « ايقيرفا لامش ىف اورقتساو مهرايد نم
 اوذخأو ةيرصملا ةميدقلا ةلودلا مايأ لئاوأ

 . مهيضارأ نع ونحتلا نولجب

 دق وفوخ كلملا نوكي نأ لمتحملا نمو
 عورف دحأل امأ تناك مهنم ةحوز هل. ذختا

 ىلع اهموسر نم ىرن « ةيرضملا ةكلاملا ةلثاعلا

 ةريجلا مارمأ ةقلتم ىف ربالل ىفعب كاوذج
 تناك اهتنبا نأ ىرنو « اهئاسن. سبالم فالثخا

 ياس نؤوللا ةيدابو قويعو رثشا ريتضتاد
 ..تايزيصملا سمكع
 ناكم ائيشف ائيش_ نولحي ىحنتلا ذخآ 20

 ناردج ىلع اهروض نسق. ىتلا وئحتلا .عن
 ىفحتم فى نآلا اهارنو: ريض وبأ ىف هدبعم

 ىلع وحمتلا طغضل ةجينت الا نيلربو ةرهاقلا

 رصم ىلا اوءاحف « برغلا نم مهلئابق ضعب
 اورقتسيل مهتيشامو مهلافطأو مهؤاسف مق

 ىذلا مويلا ءاج اريخأو « لينلا ىداو ىف

 رصم برغ  ايلعلا ةملكلا هيف تحبصأ
 « ددجلا ةازغلا ىف ونحتلا جمدناو ؛ 0

 ةقطنم ىلع لديل الا ونحتلا مسا قبي ملو

 , © ةيللاتلا روصعلا ىف ةيفارنج

 تناك اهناف لامشلاب رصم ةلص نع امأ
 نفس بوحت تناك فيك انيأر دقو . ارثأ دعبأ

 دنع ىرنسو « رمحألا رحبلا بونج ىتح رصم
 | تناك فيك قرشلاب رصم ةلص ىلع ثيدحلا
 رسحبلا بابع رخست ةريبكلا ةيرصملا نفسلا

 « ةميدقلا ةلودلا ةبادب ذنم طسوتملا ضيبألا

 نفسللا نأ انضرف امهمو « كلذ لبقو لب

 لحاسلا نم ةيرقم ىلع ريست تناك ةيرصملا

 « ةرهم نيحالم اوناك تيرك و صربق ىلاهأ ناف
 مدقأ ذنم ىويسألا ءىطاشلاب ؛اولصتا دقو

 ةيرصملا ةراضحلا كش الو اوفرعو روصعلا

 تاراضحلا انكرت ولو « ةيرصملا علسلاو

 . ملعت انئاف ابناج ةجحبا رحب رزج ىف ةيتيلوينلا
 ىف ةصاخبو « دالبلا كلت ىف ةراضحلا نأ

 "عى ه0 ماع اذنه خذت كذا دق كيك

 نييبيللاو وحمتلاو ونحتلا عوضوم .نع )١(

 ماع ةهجوب رصمبو تاحاوناب مهتلصو

 قةطصعف 1ةاطعإب طمعطعتم 0وهن5* اهل 1 21942)*

 ب 5-16



 راق ةميدقلا ةلودلا مايك ركادأ ف قآ 1

 ىلاوسح ةيلاع ةناكم غلب رهذزم رود ف ٠
 ةرسألا رومظ لبق ىأ . ماد ق +5٠0 ماع

 نوذديشي اوأدب امدنغ ؛ ليلش ةربتغ ةيناثلا

 عشت الو . 27 تيرك ىف لوألا رؤصقلا
 ىلع رصمرثأ نع ةلاطالل لضفلا اذه ىف لاجملا

 نأ ىفكيو « رصعلا كلذ ىف تيرك ةراضح

 ى رصمب ةريبك ةلص ىلع تناك اهتا لوقت

 دق تبرك لهأ نأو + ىطسولا ةلودلا دهع

 نأ امك « ةيرصملا ةراضحلا نم ريثكلا اولقت

 لهأ تاعونصمب اضيأ نوبجعي اوناك نييرصملا
 « ةينفلا فراخزلاو ىلحلا ىف ةصاخب ترك

 نيب ام ةلص كانه تناك هنأ اشضيأ فرع امك ش

 برح ءانثآ تيرك لهأ نيبو ةبيط ءارمأ تيب
 لب « ةقادص ةلص تناك اهنأو « سوسكملا

 معا » ةكلملل ليمجلاب افارتعا تناك اميرو

 ىلطي سمحأو سماك نيكلملا مأ 6« بتحس

 سوسكمهلا نم رصم ريرحت
 رثأ ةرهاقلاب ىرصملا فحتملا ىف اهيلح ةعومجم

 . 7 ىنيسيملا نفلا نم ليلق ريغ
 تناك امدنع رصم تيرك ةلص تناك

)00 
 اخد صأم» (8ي3.), طع مر ةهطق طع 0مةعصتك زم

 1طم 5هععمطف 801116عدصططسسم 8.0, (1947

 : اضيأ. رظناو

 ك5 95 ع5 1-281900[عطوانتخ- 811 ععلص 4ع 1”صق- 5

 الكل 1ععصعوتس 0: معءطفما معتم للمتعلم 1. 47-448
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 2 51١9-5500 ص 2 ةينوعرفلا رصم (9)

 يذلا ريام دراودا هيلا بهذام اضيأ رظنأ نكلو

 خيراتلا نع هباتك نم ىناثلا ءزجلا ىف هرشن

 ٠ 00 نص ( ةيناملآلاب ) ميدقلا

 ذل ام اهئم تذخأو 1

 ىف رهظي ىتلاو «

 7 تاذ « اهتددم حريم ىف ىلوألا سسسالا مضت
 ”تيلعت ذا © ىراضحلا' اهنيوكت ىلع ماه رثأ

 « نيثكلا ءىقلا ةيرصملا ةراضحلا نم تبرك

 تلدع ام اهنم.تادعو اهمعأل

 انئاهذأ ىف انعسضو اذا < اهقوذ عم قفتيل

 ةينانويلا ةراضحللا ىلع تيركل رشابملا لضفلا

 ةراضحلا هن نيدت أم ةميق انكردأل دعب اميف

 . ءامدقلا نييرصملل ةيئانوبلا

 قرشلا يف

 ةدنلا للمتكل اقاذ ةنفرعنا سن تتاك

 ىف امهيلا نودفي اوناك ذا « اهدودح ىلا

 مهترطضأ املك « ةريبك وأ ةريغص « تاعامج

 قطانم نأ امك ؛ كلذ ىلا ةابحلا فورظ

 ودبلا نم اهناكسب ةلهآ تنتاك اهسمت دودحلا

 بعاتملا رخل نآ نم نوببسي اوناك نيذلا

 ىلع 0 وأ« اولا لفاوتلل مهضرعتب

 مجاسملا ىف دلا توليجلا ل

 ءائيسي زوريفلاو 0 مجانم ىف 0

 ذنم ىرعملا خيراتلا انيأر اذا بجعن ال اذهلو

 ةهجوملا تالمحلا ىلا تاراشالاب الفاح هتادب

 ةيبيدأتلا تالبحلا هذه نكلو « ودبلا دض

 ةلص انينعت ام ردّقب ثحبلا اذه ىف انينعت ال

 ايسآ دالب ىف نوشيعي اوناك نمب رصم

 نيلعسلف ىف مهنم شيعي ناك نم ءاوس « ةيبرغلا

 لخاد ىف وأ ىروسلا ءىطاشلا ىناوم ىف وأ
 . دالبلا

 ىلا تاراسشا سيريزوأ ةروطسأ فو

 لسيبج ءانيمو رصم نيب ةيوسقلا ةلصلا

 كلف ديؤيو + ( توريب لامش ارتم وليك سه )

 دع ماس 2



 كلت ىف ىرصملا دبعملا كلذ هوجو ةليملا

 كلملا دهع نم راثآ ىلع هيف .روثعلاو ؛. ةتيدملا

 « ةناشثلا ةرسألا نم « ىومخس -- مخ )

 . ةعبارلا ةرسألا نم عرواكنمو وفوخو

 رصم نيب ةمئاق ةيراجتلا ةلضلا تناك
 نم « 20 روصعلا مدقأ ذنم ليبج ةنيدمو

 نييرصملا راجتلا نم ةيلاج نأ ادج لمتحملا

 « ةنيدملا ىف ايرصم اديعم تديشو كانه تماقأ

 « رصم ىف ةبولطم ةدام زرألا بشخ ناك ذا.

 الوطسأ لسرأ هنأ ورفتس خيرات نم فرعنو

 رثكأ اهنم لك لوط « ةنيفس نيعبرأ نم انوكم

 فو « زرألا باشخأ راضحال ارتم نيسمخ نم

 كلت نم ريثك روشهد ىف ىلبقلا همره لخاد

 ذم اهتتكمأ ىف ةمئاق تلاز ام باشخألا

 نأ امك « ةنس ةئامتسو فالآ ةعبرأ نم رثكأ

 راوجب ١454 فيص ىف اهيلع رثع ىتلا بكرملا

 . نانبل زرأ نم اضيأ ةعونصم وفوخ مره

 ءىطاشلاو رصم نيب ىرحبلا قيرطلا ناك

 مل مهنكلو « ةراجتلا ىف امدختسم ىروسلا

 لصوم لا ىربلا قيرطلا ناك ذا ؛ هيلع اورصتقي

 "00 ا
 ةظفاحملاب نومتهي ةنعارفلا ناكو ٠ روصعلا

 مايأ رخاوأ دنمو ؛ هيلع ريسي نم ةنينامط ىلع

 ةسداسلا ةرسألا لالسخو ةسماخلا ةرسألا
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 ةراضحلا "و بما 1 0

 ع ةينيطسلفلا ندملا ضعب ىلع تلوتسا ةيبرح

 ىرتو © ىنو » ةايح خيرات ىف كلذ رقت

 ةيريدم ىف ةشاشد ىف ربق ناردج ىلع هموسر

 « ىرخألا رداصملا ضعب قو فيوس ىنب

 ءاليتسالاو حتفلا دصقب تالمحلا كلت نكت مل

 نيمأتل تناك امناو « تارمعتسملا ءاشنا وأ

 بهن ف عمطي ناك نم بيدأتو ةراحتلا قرط

 . ودبلا ريغ وأ ودبلا نم لفاوقل

 مايأ رخاوأ ىف ةيعامتجالا ةروثلا تبشنو

 نيدارحصلا ودب بعل دقو « ةسداسلا ةرسأل

 ةنتفلا رشن ىف اريبك ارود ةيبرغلاو ةيقرشل

 تداك ام نكلو « اتلدلا ىرق ىف سانلا بهنو

 ىتح هباصن ىلا نمألا ديعت ىطسولا ةلودل
 « اهدهع قباس ىلا ةيراجتلا تالصلا تداع

 فى تبتك ىتلا ىهونس ةصق رقت نأ انيفكيو
 نادال لول لان ا ادخار تخص
 رصم دودح ىلع ةسارحلا ةدش كردنف « ةرشع

 اضيأ فرعنو « اهنم للستلا ةبوعصو ةقرشلا

 ىلع ال مئاد رفس ىف اوناك نييرصملا لسرلا نأ

 نيبو لب « لحاسلاو رصم نيب لصوملا قيرطلا

 « ةيروسلا ىضارألا لخادو ىروسلا لحاسلا
 رمل فاك اب نيود نتاع فيسات
 ريبكلا قرافلاو « دالبلا كلت ىف ىبدآ ذوفن نم

 ةيروسلا لئابقلا نيب ةايحلاو رصم ىف ةايحلا ني
 ْ . دهعلا كلذ ىف

 قو + رصم كولمب ليبج ةلض رمتساو

 نم ةميظعلا ةعومجملا كلت ىرن توريب فحتم

 ةيناثلا ةرسألا كولم ضعب اهادهأ ىتلا ىلحلا
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 ريخ نم « رصم ىلا ايادهلا نولسري اهماكخو
 ةعومحملا كلم انيلا تلصو .ىتلا ةلثمألا

 زاوألا نم ةرخافلا

 تناكف + رصقألا ىبونح ذوط. ديعم ساسأ

 تاحمتمأ كلملا ىلا ةمدقم ةيده اهغم امو ىه

 نأ ىأ + © ةرسألا كلت كولم نم ىناثلا

 خامسا قأكأ ئراجتلا# قالا: عش هزه
 ةعقاولا دالبلا ىلع هرون ضعب ىفضي ىذلا

 ءىطاشلاو نيطسلف ىه « اهنم قرشلا ىلا

 انيلع بجو دقو « ايروس نم ءزجو ىروسل
 ناك امع ائيش فرعنل اليلق فقق نأ نآل

 لياقملا رصعلا ىف نيدفارلا دالب ىف ايراج

 . رصم ىف ىطسولاو ةميدقلا نيتلودلل

 ةيرموسلا ندملا ةراضح ىلا ترشأ

 خيراتلا ةيادب ىلع ىثدح دنع ةفلتخمل

 رصم خيرات نيب انراق ول اتكلو « ىرصمل

 ىذلا تقولا ىف هنأ اندجول رموس خبراتو

 « ةميدقلا ةلودلا ةراشغح هيف ترهدزأ

 ةعبارلاو ةثلاثلا تارسألا ىف اصوصخو

 نيب ةيرموسلا ندملا نأ دحن ؛ ةسماخلاو

 نحاطنتت تناك دالبملا لبق ؟1..و ؟ملع» ماوعأ

 نوجرس ءاج نآ ىلا « اهنيب اميف اديدش انحاطت
 معو. ىلاوح كلملا ىلع ىلوتساف ىدكألا

 . خيراتلا ىف ةيماس ةيروطاربما لوأ سسأو
 0 ىوصقل ل + 3 79

 نم رثكأ ثبلت مل نوجرس ةيروطاربما نكلو

 قلل
 ودمرت 2ع 12 ظ8موننع, 10ه (1”هيبتالعك قع 1" 1ظمانطن#ع

 معومجفتور الما. 57), 1ع نمنتع 7

 ةنيدم 0 ىتلا ئناثلا ىرموسلا ىف اهيلع رثع ىتلا ةيضفلا ىن

 مدقتلا كلذ ةعانصلا اهيف تمدقت ىتلاو « روأ

 باجعالا دشأ دنا هي. بخت و.هأرت ىذلا مرععلا

 نآلا نيزي ىذلاو « اهرباقم ىف هيلع رثع اميف
 تناك . اينافلسنيوندنلو دادغي فحاتمت اعاق

 ىرموسلا رصعلا راهدزا ءانثأ زاتحت رصم

 رصع ىهو اهخيرات نم ةملظم ةرتف ىناثلا

 هيف تذخأ ىذلا تقولا ىو « ىلؤألا ةرتفلا

 ىداو لسشتتت ةيرصملا ةرثع ةيداحلا ةرّسألا

 . م . ق 5+5؟ ماع ىلاوح هككفت نم لينلا

 ىلع ترهظو تبرخت دق روأ ةكلمم تناك

 نيسا تارسأ قارعلا ف ثداوسحلا حرسم

 .اسرالو

 ةلبابلا ةرسألا نيدفارلا دالب ىف ترهظو

 دهع كلذ لياقيو . م. ق 18٠ ماع ىلوألا

 ةيناثلا ةرسألا كولم نم ثلاثلا تاحمنمأ كلملا

 ةرسألا هذه تلصو دقو « رصم ىف ةرشع

 كلمل دهع ىف .اهدجم جوأ ىلا ةيلبابلا

 ذلا تقولا ىف ىأ ؛ ١74 ماع ىف ىبارومح

 تداسو « رصم ىف ةيزكرملا ةطلسلا هيف تراهنا

 هيف نوتبثير سوسكعلا أدبو ؛ ىضوسفلا
 ىلودلا مايأ تهتتاو « اتتدلا ىف مهمادقأ

 . ىتسولا

 رايهنا بابسأ نعانسفتأ انلءاس ام اذاو

 هيفا را ةرسألا
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 لماوعلا ضعب رثآب فارتعالل
 تارصحمه نيبو اهنيب :طبرلاو + :ةيجراخلا 1

 تأدب ىتلا « ةيبوروأ >- ودنهلا بوعشلا

 فلألا علطم ذنم ايسآ طساوأ نم ةرثكي لزنن

 « ةينغلا ةبصخلا البلا ىف دالبملا لبق ئناثلا
 ى نينسلا نم تائم عضب ىدم ىف رشتنتو

 ىداو ىلا اهضعب بهذيف « ةفلتخملا دالبلا
 ةراضح نم اهيف نأك ام ىلع ىغشو دنسلا

 نكامأ ف .رخآلا ضعبلا رقتسيو « ةميدق
 قو ايروس فو نيدفارلا دالب نم ةفلتخم
 نم ريثك ىلع اوضقف « ( لوضانألا ) اتيخ
 ةراجتلا قرط دعت ملو « ةئاقلا لودلاو مظنلا

 مويلا ءاج اريخآو « لبق نم تناك امك ةنمآ

 نييساكلا تابرض تحت لباب هيف تطقس ىدذلا

 . سوسكهلا تابرض تحت رصم هيف تطقسو

 نو جرس نم لك خيرات نم فرصعنو
 لصو وأ لواح دق امهالك نأ ؛ ىنارومحو

 « طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلا لعفلاب

 ةفاقتثلا اهعم لصت تناكو « ايروس ىلاو

 نم ةفلتخملا رصانعلاو ةيلبايلاو ةيرموسلا
 ايروس تناك اذهلف ؛ نيدفارلا دالب ةراضح
 مل اذاو « ةيقارعلا ةيرصملا نيتراضحلا ىقتلم

 اتلباقت وأ اتمدطصا دق ناتراضحلا ناتاه نكت

 دقف « ةثيدحلا ةلودلا مايأ لبق هجول اهجو
 دالبلا تاراضح ى اهرثأ امهنم لكل ناك

 نأ مزجت نأ عطف انو + اهني ةمقاولا

 نم ىبرغلا ءزجلاو ىنانبللا ءىطاشلاو نيطسلف
 رصمب ةلصملا ةقيثو امئاد تناك ايروس
 ىرصحب اب امئاد ةرثأتم تناكو « اهتراضحو .

 قارعلا ةراضحب هرثأت ناكف ىرغصلا ايسآ نم ريبك ءزجو اهلامشو ايروس قرش .امأ « اهيف

 تءاج نأ ىلا « رصم ةراضحب هرثآت نم رثكأ
 عاضوألا تريغتت هيرسصلا ةزدع ةنماثلا ةربألا
 .-رتس امك

 ةيروطاربمالا مايأ

 سوسكملا لالتحا لبق رصم فرعت مل

 شيعت تناكو ( ىبنجأ مكحل عوضخلا ةرارم

 لصتت « اهتمالس ىلا ةنئئمطم اهدودح لخئاد

 ىنجتو اهعم رحتتو بوعشلا نم اهرواج نمب

 اهمجانم لالغتسا نمو ةراجتلا ةرمث نم
 . ةيهافرلاو ةورثلا اهل لفكم ام ةبيطلا اهضرأو

 اهدودح نأ تفرع ةبكتلا كلت اهي تلح املف

 ىلع نئمطت نأ نكمي ال اهنأو « ةنمآ دعت مل

 . اهنم ةبرقم ىلع رشلا ىوق تناك املاط اهنيرح

 لالتحا نم هتملعت ىذلا سردلا ناك

 مويلا ءاج ايلف « ارم ايساق اسرد سوسكملا

 تعاطتساو « ىدتعملا هرطل هيف تضهن ىذلا

 سمحأ كردأ « اهدودح جراخ ىلا هب ىمرت نأ
 «نيطسلف ىلا سوسكملا بحسنأ امدنع لوألا

 « مهيلع ءاضقلا دعب الا رصمل نانثمطا ال هنأ

 ثالث ( ةعرف لت ) « نعوراش » ةنيدم رصاحف
 . اهيلع ىلوتسا ىتح تاونس

 ديعصلا لهأ نم مهريغو ةبيط لهأ كرت
 سأفلا اوكرت « نييراحملا ىلا اومضنيل مهارق

 رصتلا نودشني مهحالس اوقشتماو ثارحملاو

 اودوعي ملف « مهنطو ريرحت ليبس ىف توملا وأ
 مهضرأ اورهط نأ دعب الا مهلوقحو مهارق ىلا

 تاو وس



 . ةيرصملا ةيروطا ربمالا خرص ق لوألا رجحلا م ةحلسأو ةميزرك راجحأو نداعمو تالصاخو

 ةيحان نم مهءاج رطخلا نآ نويرصملا ىآر
 رطخ لك نودعس اوذخآف « ةيقرشلا دودحلا

 ىلا رصنلا مهداقو « دودحلا كلت نع لمتحم

 تناد ىتح « نيب راحملا اهتنعارف ىديأ ىلع رصن
 ضييألا رحبلا رزجو اهلك ايسآ برغ دالب اهل
 قى ةيرصملا تايماحلا ترشتاو ©« طسوتملا

 ى نويرصملا نوفظوملا ماقأو « ةفلتخملا ندملا
 ءامعز تارايز ترثك امك « ايسآ دالب فلتخم
 ةيزحلاب نوتأي اوناك امدنع ؛ نصمل دالبل
 كلذ اوروزيل وأ شرعلا ىلع سلاجلا ةيحتل وأ

 هينابم ةمظع نعو هنع اوعمس اماط ىذلا دلل

 « مهتيي هيفظومو هدونج اوأرو هتندم مدقتو

 امك « اهنيدو اهتفاقثو رصمل مهتفرعم تدادزاف

 ىلع اولبقأو اضيأ مهدالبب رصم ةكرعم تداز

 . اهيف ةراضحلا رهاظم ضعب

 ثدحتت نأ لصفلا اذه ىف اننكسي نلو

 نكلو « هتطعأ ام رصم هتدهأ 35 باهساب

 ىف ةيرصملا راثآلا لضف ىلا ريشن نأ انينكي

 بوعشلا تاراضح رهاظم نم ريثكب ظافتحالا
 5 اهتنروطا ريمأ مايأ ءانثأ رصمل نزلا 80| ىتلا

 ةنماثلا نيترسألا ىفظوم رابك ضعب رباقم ىفف
 مكحب اوناك نيذلا ؛ ةرشع ةعساتلاو ةرشع
 ريزولاك ةيبنجألا ممألا دوفو نولبقتسي مهلمع
 « رصقلا ىفظوم ضعب وأ ةنازخلا سيئر وأ

 نوسلل ءاسمعزلا كئلوأ مهرياقم ىف ىرن

 نولمحي مهعابتأ مهعمو ةينطولا مهسيالم

 :ةيده اهنومدقي « ةيح تاناويح انايحأو

 تيرك ناكس.نغ انتامولعم نم ديزتف « نوعرفل

 ايروسو اتيخو ىناتيمو روشأو لبابو صربقو

 ايبيلو تنويو ناذوسلاو نيطسلفو نانبلو

 فلألا. فصتنم ىف تاحاولاو رحبلا بوعشو

 نأ امنيب اهسردنو اهفرعت . داليملا لبق ىناثلا

 نم تلاز دق رصعلا كلذ ىف ةراضحلا علاعم

 ف ربكألا ردصملا حبصأو دالبلا كلت رثكأ

 ةبيط رياقم ىه اهتساردو اهيلع فوقولا

 . اهدباعمو

 دالب فلتخم ىف ةيرصملا دباعملا تماقو

 اهبادآو رصم ةفاقث تذخأو « ايشرفاو ايسآ

 رثكأ بوعشلا كلت نيب رشتنت اهنيدو اهنونفو
 اهرودب رصم تفرع أمك ؛ ىغم تقو ىأ نم

 بوعسشلا كلت تافاقث نع ريثكلا ءىثلا

 ةماقاب تبحرو « اهتانايدو اهنونفو اهتاعانصو

 نكمتيل اهمصاوع ىف ةيويسألا ةهلالل دياعملا

 . رصم ى نيميقم ا اهينب نم ءاشي نم اهتدابع نم

 « رصم ىلع ميدقلا ملاعلا تاريخ تقفدتو

 اوئبي نأ اهكولم عاطتساو « اهتانازخ تاألتماو

 اهضعب ناردج اونيزيو « ةمخفلا دياعملا كلت

 ةناقيو اهناداعس كيدهو اب ةققلاو كيذا
 جاتحت تايروطاربمالا نكل ؛ فرتلا تاودأ ىف

 شوبج ىلا امئاد جاتحتو « تاقفن ىلا امئاد

 ناكمو .نامز لك ىف سانلاو « اهتايصل

 تماق ام اريثك اذهلو « مهتيرح نوسدقي

 و



 ةنعارف ىلع ناكو « بوحشلا كلت نيب ثاروتلا
 مهيلع ناك امك « اهدامخال اوعراسي نأ عن :

 ةنيمثلا ايادهلا لاسرا نم اورثكي نأ اضيأ:

 « مهءالو اونيضيل نيينطولا ماكحلا ىلا
 ىلع مهبوعشو مه مهجورخ نود اولوحبو

 نافع كج
 اضيأ ثرهظ كرتمملا اذه طسو ىو

 قف برمعلاو عسوتلا دض ىرخأ ةسايس

 ةميلس ةيراجت ةسايس وحن هاجتالاو « قرشلا
 توسبشتح ةكلملا تناك . ايقيرفأ بوعش عم

 تالمح لسرت ملف ؛ ةسايسلا هذهب نينمرما نم

 ستوحت اهيبأ ةسايسل اعابتا ايسآ ىلا ةيبرح

 وحن ةيراجت تالمح تاسرأ لب ؛ لوألا

 رحبلا ىبونج ىف تنوي دالب ىلا « بونجلا

 قفدتت تناك نيذلا نومآ ةنهك نكلو « رمحألا

 طابضو « بورسحلا بالسأ مهنئازخ ىلع
 مهاوسس لبق نوعتمتب اوناك نيذلا شيجلا

 « ةسايسلا كلت نع اوضربي مل اهداجمأب

 عراسو 6« توسشتح تفتخا ةيضاق ةيرشبو

 ف عددصت نم أدب ام فقول ثلاثلا سمت و حت

 داز لب هيلا دصق اميفق حجنف ؛ ةيروطاربمالا

 هتءافك نأ تبثأو « اهرومأ مظنو اريثك اهيلع

 « برحلا ىف هتءافك نع لقت مل ةرادالا ف

 نسح ى هتسايس ليصافت فرعن نأ ىفكيو ١

 ىف مهئانبأ ميلعتو « نيموزهملا ءارمألا ةلماعم

 تاتابنلاو تاناويحلا ضعب لاخداو «رصم

 « كرامعملا ىف هبيلاسأو « رصم ىلا ةيويسألا

 هؤارزو اهيلع ريسيل اهمسر ىتلا. هتسايسو

 ةعسو مكاحلا اذه ةمظع كردنل ذالبلا مكح ىف

 ةسصعءارق مظعأ نكي مل هنأو « هريكفت قفأ.
 نم ادحاو ناك لب 6 بسحم ةنروطاريمالا

 رصم 2 ءاوس دوره هتافو دعب ةعشأ لَظ اذا

 ةميمت نادوسلا ىف وأ ايسآ برغ عوبر ىف وأ

 لك نم ةيامحلاو ظحلا بلحا سانلا اهب كريت

 : هوركم

 «نورخآ ةنعارق ثلاثلا سمتوحت دعب ءاحو

 . : : هال : ءاقال
 نيبحم ا نموه ريم مها ا اهيلع ءاقبالا

 نوتانخا كلملا رصم شرع ىلع هيف سلج ىذلا

 ىلا هيف اعد ىذلا ديدحلا هنيدب ةلاغشناو

 نم هادع ام ذينو 4 نوتأ وهو دحاو هلا ةدابع

 تناك . انأت ةيروطاربمالا ةهلآ مظعأو ةبيط

 نقلا ةوعدلل ةيلاع ةحيص لوأ نوتأ ةدذيقع

 ةدابع ىلا ةوعد تناك ٠ ديحوتلا نم برقي ام

 نول ىلا رلظن نود سانلا عيمجل دحاو هلا

 ةليمحلا ديشانألا هل بتك 84 مهتاعل وأ مهدولج

 ىتح سانلا اهب بجعي لاز ام ىتلا ةعئارلا
 0 مويلا

 كردن انمث « ايلاغ نمثلا رصم تعفدو

 ىهو ةنرامعلا لت لئاسرل انتءارق دنع هتحادف

 ىف 2 هلمكأب روشنم نوتانخا ديشن )١(

 ةديقع ليلحت: نع امأ بدألاب صاخلا لصفلا

 ءةينوعرفلا رصم ىلا عوجرلا نكميق نوتأ
 «٠ 5864 ؟هال ص

 ب م



 رهظت تذخآ ىتلا ةديدحلا -لماوعلاو « ايسآ

 ةيتفلا اتيخ ةلود ةسايس اهيف ىزن . حوضوب

 ناك نم ةمجاهمو ةروثلا ىلع ءارمألا ضعب

 ةيودب لئابق مسا روهظ اهيف ىرن « رصمل ايلاوم

 ممألا هنا لمتحملا نم ) « وريبخ » مساب فرعت
 ( نويئاربعو ىربع ةملك .هنم تقتشا ىذلا

 ىرنو «نينمآلا ةمجاهمو بهتلل رجؤت تناك

 هتبعل ىذلا رودلا ةيعأ مات حوضوب اهيف
 )٠ ممألا هذه لك خيرات ىف رصم

 ةيروطاربمالل ةيبهذلا مايألا تهتئاو
 رخآ لواح دق « ةرشع ةنماثلا ةرسألا ءاهتتاب

 ى دسف ام حلصي نأ « بحمروح « اهكولم

 نيناوقلا نسف « دالبلا ىف ةيلخادلا ةسايسلا '

 نم لك ,هدعب نم دارأو « ميسارملا ردصأو

 ديعتسي نأ ىناثلا سيسمرو لوألا ىتيس

 ش نكلو « ا لك يراعي رولا رخل

 كلت لك نم ىوقأ ناك ثداوحلا رات

 .ثالو ا

 ةناههسوت رمع ف اتيخ ةلوذ كاري دقت

 ةهلتلاب عجنأ رم ةدبع ىف ةروشنم )١(

 , ةيزيلجنالا ةغللاب رسرم اعرشن امك ةيناملألا

 ليدعتلا .نم .ريثك ىلا جاتحت اهل هتمجرت نكلو :

 , اهنم مهملل ةثيدح ةمجرت اريخأ ترهظ دقو

 ب تياربلوأ ةمجرت
 1 42151عطو طع ةكسصقعمسم ةعتعمرام ةمفعما“

 11 معهم وو عمم 1"ععقكم م5. 453-496.

 ف تداوحلا نينس - اهيف .ئرن ىتلاو اهتاكحو

 . ياثلا
 0 6 ءاخآَو و ةدهاعم نيالا نيب :تدقع 0

 .: ىلع ثداوحلا حرسم نم اتيخ ةلود تفتخا مث

 ءداسقل . ةيبوروأ -- ودنهلا بوعشلا دي

 ارطخ ةيبوروأ . ودنهلا بوعشلا .تحبصأ
 ثضرعتو ©« باسحو باسح فلآ هل بسحي

 نبا حاتيترم دهع_قف مهرطخل اهسفت رصم
 رصم اومجاه امدنع هتفيلخو ىناثلا سيسمزر

 مهدص ىف رصم تحجن . نييبيللا مهئافلح عم

 دالبلا ىف ةيلخادلا ةلاحلا نكلو اهدودح نع

 د ا
 ا” تالستماو يرحل ىف اهف ناك "انا تعم

 رثأ لاز لهو

 « اهتلاسر ىدوت ترمتسا لب . الك 7 ىسايسلا

 بوعسلشلا دمي. ردصتك اشيأ ترمتساو

 . ةفاقثلاو ملعلاب ةفاتخملا

 ةيروطا ربمالا دعب

 رطخ دصي نأ « حاتينرم » عاطتس

 اهذوفن فعض عم اهتراضح

 . « هدالب نع اهدعبيو « ةفلاحتملا رحبلا بوعش

 َق ةيلخادلا ةلاحلا حالصا نع زحع ةنكلو

0 

 ثيلن الخ <« ةيحراخلا اهتراحت وأ اهتاكلتمم

0 000 ” 
 ةرسألا كولم ىناث ثلاثلا سيسمر هيف ىلوت

 حالسصا لواجف « دالبلا شرع نيرشعلا

 زصمل داعآو « رمألا ءىداب ىف حجنو . دسف ام

 م ب

 2 رفا وق ركب ءامدقلا

 تاو عاملا



 نكمتق « هيلع ديزي لب سوسكملا رطخ نعا
 نكمتو « نيفلاحتملا ليطاسأ رهف نم اهلوطسأ

 ليصافت ىرن . مهشيج قحس نم ىربلا اهشيج...
 « ةبيط ىف هديعم ناردج ىلع كراعملا هذه.

 لوأ روص اهيف ىرتو « وياه ةنيدم دبعم
 ملعتتو « ابوروأو رصم نيب .فورعم مادض
 ىتلا ةيرحبلا بوعشلا كلت ةراضح نع ييثكلا
 ىرصملا نانفلا داجأ دقو « ةراقلا كلت نم تنأ

 هينا سلا منقار
 نم بناج ربكأ ىلع ايخيرات اردصم تحبصأو
 خيرات ةسارد ايوروأ ءانبأ نم دارأ نمل ةيمهألا

 .م .ق ١١49 ماع ىلاوح اوشاع نيذلا هدادجأ

 كلذ ىف لضفلاو « ةكرعملا كلت خيرات وهو

 ةراضحلا بولسأو ىرصملا نانفلا ىلا مجار
 . ثادحألا ميهأ ليحست 2 ةبرصملا

 «ةيلخادلا اهئادحأب كلذ دعب رصم تلغشو

 ةنازخلا زجعل لمعلا نع نوبرضي لامعلا ادبو
 لب راعسألا تعفتراو « تابترملا عفد نع
 ترمو « تارم عضب حمقلا نامثأ تفعاضتو

 ”ةدحو اهيف ككفتت تداك تارتف رصم ىلع

 « اهتوبك نم موقت ىتح ثبلت ال مث « دالبلا

 , 20 كلملا ىلع اولوتساف ةسدكملا ةورثلاو

 انشأ ى رصم ةيه تعاضو دالبلا رخآت داز

 ةيدربو ٠ ثلاثلا سيسمر برح نع )١(
 نم ةنهكلا فقومو راعسألا ءالغو.لامعلا .بارضا:
 ةينوعرفلا رصم أرقا ةبيلخادلا ةلاحلا
 ءعول جا نص

 .ةصمصق ىف ارقو « كانه اهتاكلشم تدقفو .لتبال ناك رلخ هن علت رم تق

 اذ وه اهف « ةاسأملا كلت لثمب ام ريخ نومأنو

 نادك ىلع امتار لاك لردع ما

 « نومأ لوسرو رصمب أزمهب اهل ةيلاومو رصمب
 ةقيدح ةربتعم اهلك ناتبل لابج تناك نأ دعب

 ةمزاللا زرألا راجشأ اهيف تبنتل ةصاخ
 هلوقي امم رخسب « لعب ركث » ىرن « نوعرفل

 « وه هطرتشا ام ذيفنت ىلع رسصعو نماكلا

 ىلع هلوصح دعب الا. باثخألا هملسي الق
 نم اهريغو ةضفلاو بهذلا ىناوأ نم اهنمث

 ةيويسألا دالبلا تناك ىتلا « رعم تاجتنم
 عاونأ ىعو اهياع لوصحلا ىلع صرحت
 دربلا تافلمو ةفلتخملا ةيناتكلا ةشمقألا

 هن ونأ ضعبو لصبلاو سدعلاو لابحلاو

 اهل ىقب ىسايسلا رصم ذوفت لاوز مغرب هنأ
 « اضيأ ىاقثلا اهذوقو ىنيدلا اهذوفت ضعب

 ثعب ىرصملا نهاكلا ىلع رمألا دتشا امدنعقف

 هنع ىرستل ةيرصم اي يللا هيلا
 , 20 اهناغآو اهاقيسومب

 تقولا كلذ ىف ايروسو نيطسلف تناك

 ىلا اهميسقت نم هيلع تناك ام ىلا تداع دق

 ةكلمم كاذ ذا تأ شنو « ةريغص تاليود
 نم ءزج قى دوواد تيب مكح تحت ليثارسا

 ىف نكت مل رصم نأ نم مغرلابو « نيطسلف
 ىف لاعف رثأ تاذ تناك اهناف ةميدقلا اهتوق

 ناكو « ملاعلا نم ءزجلا اذه ةسايس هيجوت

 عم ةصقلا هذهل ايفاو اصخلم أرقأ )١(
 لسصف نم صصقلا باب ىف ةيفاكلا عجارملا

 5 بدآلا

 ب | واس



 ١ .يجاتي ناكو رصمب ةريبك ةلص ىلع ناميلس .
 ١ ,نصم تسعل امك « ةيرصم ةريمأ نم جوزتو اهعم

 نم هدعب ُثدِح ام ءازا اريثك ارود ةتوم دعب .

سسا شرع ىلغ ءاقبلا ف ميجني ملو « قاقش
 2, ليئار

 ةيلع ىفضتو رصم هدناسست تناك نم الا

 : اقامت

 ةدحاولا ةرسألا تفعضو « مايألا ترادو

 نورشعلاو ةيناثلا ةرسألا اهتلتو « نورثعلاو

 « نيطسلف ىلع ةركلا اهكولم ضعب داعأف

 تناك . كانه رضم ذوقت ةداعتسا ىف اوححنو

 اهل ةلودك تهتتا دق لوضانألا ىف اتيخ ةلود
 تأدب دق تناك روشأ نكلو « ةيسايس عماطم

 دالب ا1حون تأدبو ؛ ديدج رود ىف لخدت

 ىمرت تذسضخأو « اهترطيس تحت نيدفارلا

 نا اهل دبال ناكو 4 برغلا وحن اهراصبأب
 تحن اذا رصمب مدطصت نأ الجآ وأ الجاع

 نود موقي ناك نكلو « اهتسايس ذيفنت ىف

 برغ ف ةيوق لود ضعب دوجو اهلامآ قيقحت
 ىروسلا ءىطاشلا ىلع اهضعب ناك « ايسآ

 كرتنل نكلو « دالبلا لخاد ىف رخآلا ضعبلاو

 ةيحان ىلا انراصبأب ىقلنو ايسآ برغ نآلا

 . ئرخأ

 تلفآ دق رمألا نأ ةبيط ةنهك ىأر امدنعف

 « بوتجلا .ىلا مهضعب رجاه « مهيديأ نم
 هذه نأ « اديدج اكلم اتان ىق كانه اونوكو

 بوتجلا ىف نومأ ةدابع زكرم تناك ةئيدمل
 مويلا ءاجو : ةرشع ةتماثلا ةرسألا مايأ ذنم

 صيلخت اودارأو اتابن تيب نأش هيف ىوق ىذلا

 . لليستو  ككتت نم ةئاعت تناك امه رغم
 2. ذرفت نم مهل قاك ام ومآ ةنهكل

 ٠ اج مث كلذ قيقحتل اشيج ىشنعي لشرأو
 « دارأ ام هل متف « رخآ شيج سأر ىلع هسفنب

 نيب مادصلا ثدح هترسأ نم هئافلخ دهع قو

 رضم عوقوب رمألا ىهتئاو « روشأآو رصم

 ىلا اتاي كولم داعو « مهمكحل ةسيرف

 | . نادوسلا

 رصمل ازرفاح بونجلا تادجن لوصو ناك
 رداوب اهيف تآدبف « اهاوق عامجتسا ىلع

 « راثآ نم هوفلخ اميف اهرثأى رن ةقح ةضهن

 « ىحاونلا فلتخم ىلا ةضهنلا كلت تدتما مث

 ةيماسحلا تدرط ىثح رصم لاب ادهي ملو
 ىرخأ ةرم تداعو « اهيضارأ نم ةيروشألا

 ةسداسلا ةرسآلا تأدبو « اهلالقتسا ىلا

 ترمتساف ؛ اتلدلا ىف رححلا اص ىف نورشعلاو

 نم ريثك مولحللو نفلل داعو اهريس ىف ةضهنلا

 . ميدقلا اهئاور

 دالب ىف ةرتملا كلت خيرات انأرق اذاو

 ضعب تداعتسا رتعم نأ دجن ميدقلا قرشلا

 ىلا تبهذو لب « ايروسو نيطسلف ىف اهذوفت
 ةلودلاب اهتالص قثوت تذخاف كلذ نم دعبأ
 ةصرف ترهنتاو ؛ ىرغصلا ايسآ ىف تأشن ىتلا

 رصانت تذخأف « لبابو روشأ نيب برمحلا

 اشِح تاو ىرسخألا ىلع امهادحا

 . اهتدعاسمل

 نؤسفاني اوذنسخأ دق نوينانويلا ناكو

 ىتح « ةراجتلا .ىف.ةديدش ةسفانم نييقيتيفلا

 ل ا



 رحبلا: ةراحت نأ نيرشعلاو ةشداسلا ةرسألا د

 00 مهيدبأ نم تلفت تداك طسوتملا .نغسألا :

 دارأو 7 ىرخأ قاوسأ ىلا مهراصبأب اومرق

 ناك اميدق اعورشم ىيحي نأ « ىناثلا واكت » .

 ةطساوب رمحألا رحبلاب ضيبألا رحبلا طيرب

 ةريحب ىلا ىقرشلا لينلا عرف نم جرخت ةانق
 ةاسنقلا هذه رفح ةداعا نكلو « حاسمتلا

 اذه لسرأ امك ؛ 27 هدهع ىف متي مل ةميدقلا

 فاشتكال اريغص الوطسأ هسفق كلملا

 لوطسألا اذه جرخف « ةيقيرفالا ءىطاوشلا

 داعو « رمحألا رحبلا نم نييقينيفلا هيحالمب

 ثالث دعب ضيبألا رحبلا ىلا قراط لبج نم
 ةلمحم نفسلا تداع . هتلحر ىف اهاضق تاونس

 نم اهب ترم ىتلا دالبلا ىف هتدجو ام لكب
 خرؤملا انيلع صقيو « علس وأ ليسصاحم
 ةحص قف كش هنكلو « ةصقلا هذه تودوريه

 ءىطاش لوح مهريس دنع مهنأب ةراحبلا لوق

 ةهج نم موي لك قرشت سمشلا تناك ايقيرفا
 مايألا دحأ ىف ةأجف تريغت اهنكلو « راسيلا

 ةطقنلا هذه نأ عم « نيميلا ةهج نم تقرشأف

 امدنع كلذو « مهتياور ةحص ديؤت تاذلاب

 اورادو حلاصلا ءاجرلا سأر ىلا اولصو

 اوذخأ ذا « ةأحف مههاجتا ريغتف © هلوح

 وحن مههاجتا لدب لامسشلا وحن نوهجتب
 0 بونحلا

 ممدعتمر ]نع هممقأ لس ل11 1 ]1 ةاعع هو

 ماتقوم - 0طعمصلا  ونع 8”0 معومؤع 800. 26 (3938)“

3 -259 .2 

2160001145, 1112 558-97 96 

 ةنعارف نم نوينانويلا دجو نأ ثدح مث . ةنعارف ىأرو « اهديلاقم مهيدبأ ىف حبصي داك

 اعيحشتو ابيحرت نيرشعلاو ةسداسلا ةرسأللا

 رارقتسالل ةدعاسملا مهل اومدقي ملف « ازيبك

 ءانبأ نم اوذختا لب « بسحف ةراحتلل رصم ىف

 اوناكو « رصم شيج ىف ادونح نانوللا

 ملعلل.نيينانويلا نم ىتأب نم لكس نوبحري
 اولهنيل نوريثكلا مهنم دفو دقو . ةراحتلل وأ

 عسم اوماقأف « مهمولعو نييرصملا ةمكح نم

 عمو مهعم اوسردو « لاوطلا نينسلا ةنهكلا

 فيك اوفرع ىتلا مولعلا لوصأ مهريغ

 نأ قبس امكو « اهيلع نوديزيو اهب نوعفتتب

 رصم مسا ناك مهخيرأت رجف ذنم هنأل « كلذب

 مهنمو مهؤارعش ناكو ؛ اهيف ناسل لك ىلع

 ىف اهبعك ولعو اهتمكحب نونغتب سوريموه
 اذهلو « نفلاو ملعلا نيدايم نم ناديم لك .

 نوزتعب اوناكو « نانويلا نم نوغبانلا اهدصق

 عم رصم ىف اهوضق ىتلا تاونسلا كلتن امئاد

 . نييرصملا نيبو ةنهكلا

 تحبصأف سرفلا ةلود كلذ دعب ترهلظو

 اهتيروطاربما تراصو ءايسآ ىف ىوقلا مظعأ

 ءرصم اهيلا تنضوا# تايزولطاربمالا عظغأ
 محن رسمه اريخأو نانويلاب تمدطصاو

 « رصم لخدو سرفلا ىلع رصتتاف ردنكسالا

 دالبو طسوتملا ضيألا رحبلا ايد هل تنادو

 . دنهلا ىلا لصو نأ ىلا قرشلا

 رصمل ردنكسالا وزغ باقعأ 2 تءاجو

 ىلوأ ةيردتكسالا .تحبصأو 4 ةملاطبلا ةرسأ

 مل لا



 0 مار اطول نضيألا علا ندم

 اهتيتكم تناكو 4 مدا علاعلا ف ملعلا

 عيمج قف ملعلل شطعتم لك دصقم اهؤاملعو
 كلذ فى ملاعلا ىف لوألا .ناكملا هلو. « دالبلا
000000 ْ 

 رصف رثأ نع ثيدحلا دواعن نأ لبق نكلو
 مهأ ددحن نأ انب ردجي ممألا نم اهريغ ىف
 رمم ىلع اهتراضخ ىف رصم هيلا تلصو ام
 ىف ءاج ام انه رركأ نأ ثبعلا نمو . روصعلا
 بيقعتلا ىف ليطأ وأ « باتكلا اذه لوصف
 نارا اهنعا ىلا كا نأ طق ىنتو هلع
 دق رصم نأ فرعن ةباتكلا ناديم ىفف . ةرباع
 « ىلوألا ةرسألا ءدب لبق اهيلا تاصوت
 ردصملا كش نود تناك ةيرصملا ةباتكلا نأ

 تناك ىتلا ةيئانيسلا ةيدجبألا هنم تذخأ ىذلا
 ىلا + ةيقيبتفلا ةباتكملا اماع اردصم اعروذب
 ضيبألا رسمبلا دالب فلتخم ىف ترشتتا
 ةينانويلا ةياتكلل لصألا تناكو ؛ طسوتللا“

 اهمدختست ىتلا ةينامورلا اهدعب نمو ةميدقلا
 فورسحلا مساب ةيبرغلا بوعشلا رثكأ
 ائيش اضيأ نويرصملا عزتخاو « 27 ةينيتاللا
 « ىدربلا قرو وهو ةباتكلا ةدئاف عمت رخآ

 ىأ بهذي نأ ىفكيف ةعانصلا
 ىدم كرديل فخحاتملا نم فحتم ىلا

 ناديم ىف امأ

 عئسص ىف « ةفلتخملا ىحاونلا ىف مهمدقت.
 « ةحلسألا « دولجلا عبد « بايثلا قى < تاودألا

 ةباتكلا عوبضوم نع )١(
 قه. 022067, تتسع هطخ 1ع دتعي ذه "طع 1عو

 عمو هك ظورتطا و 2. 53-79

 < لصفلا كلذ ةياهن ىف ةروكذملا عجارملاو.

 0 0 ف فضن علا ةفلتخلا ةيدعلا لا تاودألا 0

 جاجرزلاو « ةراجنلاو + ىلحلا ةعانضو ةميركلا

 , فاح قلا كلذو“« 200 كانهم رسخت ىلا

 . ةعارؤلا نأ نر ويح وتو اب يدحفا

 مهأ نم ىعو .« اهتينرتو تاناؤيحلا“ نيجهتو
 7 0.ناسنالا ةايح اهيلع تماق ىتلا تاماعدلا |

 ”وباقم نم ةربقم ناسنالا لخدب نأ ىفكيو

 2 ةئيدحلا وأ ىطسولا وأ ةييدقلا ةلودلا

 فق نولمي مهو عانصلا ىلع ةرظن ىقليو

 ءايشألا هذه تناك اذا .بجع 0 « نوثدحملا

 ىف ىرخألا بوعشلا نم الوبقو الابقا تيقل
 ' قاف تحنلاو ةرامعلا نف ىو . ميدقلا ملاعلا
 « ةييدقلا ممألا نم مهاد ع نم نويرصملا

 ءاهنم سايتقالا ىلع دعب أميف بوعشلا تلبقأو
 امل ءايميكلا فو ةضايرلا ىف مهمدقت الولو

 ضعب ىو ةرامعلا ىف هوغلب ام غولب اوعاطتسا

 ىرخألا مولعلاو تاعانصلا

 ركذتت نأ ىفكيف بطلا ىف مهمدقت نع امأ

 ءابطأ رصم ىف ناك ةييدقلا ةلودلا ذنم هنأ

 ضارسمأب صتخا نم مهنمف . نوصصختم
 طقف ةحارحلاب صتخلا نم مهنمو « نويعلا

 لبسنمو « ةينطابلا ضارمألل ناك نم مهنمو
 ' نعو ةفلتخملا ةيرصملا تاعاتصلا نع >> )١(

 | ىف اهزوهط خيراتو اسهنم تعنص ىتل هلا داوللا
 باتك ظنا « رصم
 : را لشعر ططعمت 8جوواتمص - ]عي متتمتك ةمق ةصقاتك-

 ١ 1 مو( قف :ءةلوتمقلم 1949م

 سس ا سل ١



 ع ةيبلط بنك مهيدل تناك اضيأ ةميدقلا ةلودلا
 نييرصملا .ءايطألل ةميظعلا ةرهتشلا هذه: تلظو

 نم اريثك نأ فزيفو و روصع بو كلذ الك ابيف
 ىفو ايروس ىف نيبويسألا ءامعزلاو ءارمألا ..

 امك « رصم ىف ىوادتلل نورضحب اوناك « اتيخ .٠
 نييرصم ءابطأ ةريثك نايحأ ىف نوبلطي اوناك
 .. مهطالب ىف ةماقالل وأ مهتجلاعمل

 اهراشتتا ركذن نأ ىفكي ىقيسوملا فو
 لوصأ عضو نم لوأ نآو « ايسآ عوبر ف

 وه نيينانويلا نم ىقيسوملا ملسلاو ةتونلا

 نأو ؛ رصم نم اسمهملعت دق سراوجاثيي'

 لوصأ نوملعي اوناك نييرصملا نم نيرجاهملا
 ةفلتخملا تالآلا ىلع فرعلاو ىقيسوملا ٠

 دسحأ ماق امدنع نيينانويلا ريغو نييئائويلل

 مهافتو ةيردنكسالا ىف مهداهطضاب ةملاطبلا

 .اهنم

 ىهو ؛ ىرخأ ةماه ةطقن اضيأ كانهو

 اهمهأو « نييرصملا ةمدكح هنومسي اونالك ام

 اهتكي ناك ىتلا مكحلاو ةينيدلا مهديشانأ

 حبصأ دقو « ةئشانلا اهب دشرتسيل نوبرصملا

 نم عونلا كلذ رثأ اهب فرتعملا قئاقحلا

 نوتانخا ديشن نأو « ايسآ ىف ىرصملا بدألا
 مكح نأو « دوواد ريمازم دحأل اردصم ناك

 , © لاثمألا باتكل اردصم تناك ىبوؤنمأ

 ايسسمآو ايقيرفا ءاقتلا دنع رصم عفت, 0
 تاراضح ىف اهرثأ ناك دقف اذهلو « ابروأو .

 ن فلأو ةرامعلاب ةصاخلا عجارملا 23( 0

 بدألاو مولعلاو بطلاو ةعارزلاو تاعانصلاو
 اذه ىف اهب ةصاخلا لوضفلا ئف ةروشنم:“:

 ءاأ زكامأ .ىف ءىراقلا اهيلا عج ريل باتكلا

 امهنأل « اريبك ةقطنملا هذه بوعش نم اهريغ

 اهلوح ام لكب ةلص اهلو « امدقت اهمظعأ تناك

 . بوعشلا نم

 رحبلا بوعشب ةميدق ةلص اهل تناك
 قى ثلاثلا فلألا رخاوأ ذنم ترثآف « ضيبألا

 ىناثلا فلألا فصتنم ذئمو « تيرك ةراضح

 « ةحبا رحب ررجو صربق ةريزج ىو اهيف
 هنم ىوترا ىذلا عبنلا كلذ دعب تناك امك

 لمح ىلع نويقينيفلا دعاسو « نانويلا ةفسالف

 كاع ةدعب كانا ىلا رمل تافانعلا"
 رحبلا نم ةيلامبثلا ءىطاوشلاو لب « ايقيرفا

 اضيأ فرعن امك « ابوروأ برغ ىلاو ضينألا
 اهمايأ لماوأ ىفو ةيحيسملا روهظ لبق هنأ

 ىف ةرشتنم ةيرصملا سيزيا ةهلآلا ةدابع تناك
 اهتنهك اهيفو اهدياعم اهلو ؛ ةيبونجلا ابوزوأ

 , 20 نويرصملا

 احوضو رثكأ اهرثأ ىرن ةيبرغلا ايسآ ىفو
 ةو ىروسلا ءىطاشلا ناك ذا

 اهتلص تداز دقو « رصمب ةلص ىلع روصعلا

 فلألا فصتنم ىف ايسآ دالب نم اهريغبو اهب

 ةحضاو اراثآ ىرصملا نملا كرت دقو « ىناثلا

 لوألا فلألا فو « دالبلا كلت نونف ىف ةيوق
 ىحاونلا ضعب ىف احضاو رثألا كلذ اضيأ دجن

 ىف هارث لب
 ايسآ طساوأ ىف كلذ نم دعبأ

 « سرافو ايقينيفو روشأ نونف ىف

 ىرخأ قطانم

 ايوروأ ىف ةيرصملا ةنايدلا راشتنإ نع )١(
 ةنايد  نامرأ باتك أرقا * ىناموؤرلا رصعلا ىف

 ( ىركسشو ركب ونأ ةمجرت ) ةميدقلا رصم

 ٠ ةقكال 5316 ص

 ا



 + لوضانألا قو ايسور ىبوتحو زاقوقلا :ىف

 ةراسضح ىف برعلا ةريزج قف بونحلا فو
 8 نيياتسلاو نينيعمل 1

 " ةراضحلا رثآ ناكف ةيقيرفالا ةراقلا ىف امأ

 ىتح انلز امف « هرثأ ىف اقمع لقي ال ةيرصملا

 سرامت ةيقيرفالا لئاسبقلا ضعب ىرن نآلا

 مدقأ نم تاداع لب « ةميدق ةيرصم تاداع

 هجتنو « مهتراضح ةيادب ىف نويرصملا هفرع ام
 ىلا نآلا ةيرصملا تاساردلا ءاملع نم ريثك

 ىف شيعت ىتلا لئابقلا ةساردب مامتهالا

 ضعب نيسفتل اهقرشو اهبرغو ايقيرفا طساوأ

 اهنم اريثك نأل « ةميدقلا:ةيرصملا سوقطلا
 . بوعشلا كلت نيب نآلا ىتح ايقاب لاز ام

 رصم ةلص ىلا لصفلا اذه ىف ترشأ دقو

 اضيأ ترشأ امك ايقيرفا لامشب ةينوعرفلا

 فيضأو « ىرصملا اهلصأو اتابن ةكلمم .ىلا

 1+ بونسجلاا ىلا شوك ةكتلبم ةمصاخ ثلقتنا

 ناكف « ىدنش نم ةبرقم ىلع ىورم ةنيدم ىلا
 لا ةيرصملا ةراضحلا لرب ان يسن

 ..:ةريزجلاو رانس ىف ةديعبلا نكامألا نم ريثك

 ٠ 'تايريدملا فو لب « هبرغو نادوسلا ىقرش ىو

 0 . دودسلا ةقطنم ىتح ةيبونجلا

 « اماه انراشح ازكرم امئاد رصم تناك

 « اهلوح شيعت ىتلا بوعشلا ىلع رشابم رثأ اذ

 “6 ان نيا اهتئيب نم اهتراضح تعبت

 ةلعش اهروصع نم رصع نم رثكأ ىف تناكو

 اهب لصتن نم ىلع اهرون نم ىفضت ةءاضو
 / . اهتفاقث دقني وأ

 اذه نم ةمداقلا لوصفلا ىف ىرنسو

 رصعلا ىلع رصتققت مل رصم ةلاسر نأ باتكلا

 . روصعلا ىدم ىلع ترمتسا لب ؛ ىن وعرفلا

 ياس
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 006 رمصعلا
 لوألا دلجم ا



 داشرالاوةفاسقثلا نيزو ةشاكع تورث زوتكدلا ملقب ميدقت
 7 ١١ 0111١ ىموقلا

 ْش لابرغ قيفش دمحم ذاتسالامل قب ةيرصملا ةزاضحلا خيرات باتك ةمدقم..

 : لوألا بابلا

 ةيرصملا" ةراسضحلا تاموقم

 2 نيزح ناكل روتك دلل اةدالا وابل, ىداو ىف ةراضحلاو ناسنالاو ةديبلا 2

 ناسسسالاو ةئيبلا : ةمدقم

 اوك بل معلا مخ ىئدألا هارسجم روطتو ىعيبطلا هنيوكت : لينلا رهن

 0 ةراضحلا ةأسشنو ةئيبلا فييكت ىف ىخانملاو ىفارغويزفلا روطتلا رثأ

 رصم ضرأ ىف ةدحولاو ةرقتسلاةراضحلا ىف هرئأو ةئيبلا رصانع لماكت

 رصعخيرات ىف ةئيبلاو ناسنالا نيب بواجتلا

 كج باخ ر ين ينم 5 ىندألا لسينلا داو ىف ةريغصلا ناطوألا

 000 ا للا صم ضرأ ىف ةيناويحلاو ةيتابنلأ ةورثلا روطت

 ا نر رم ىلع ةيلالسلامهتافص روطت : ىندألا لينلا ىداو ناكس

 -- ماسعلارصم خيرات ىف هرئأو ىفارفغجلا عقوملا

 م ا 1 او ةيفارغجلا لماوعلا رثأ ىف لوقلا ةوفص

 50000 رماع ىفطصمداتسسألل خيراتلا لسبق ام رصع تاراضح
 ةمدلقم

 ها سا دعا تلا ميدقلا ىرجحلا رصعلا ىف ةيراضحلا لحارملا

 0 اهمادختسسا قرطو ةحلسألاو تالآلا

 ةعائصلا نفو ةيل وألا ةدأملا

 ما ا .....  تاومألا نكاسمو ءايحألا نكاسم

 1 2 ميدقلا سا تاراضح راثآ اهيف دجوت ىتلا نكامألا

 -- سا بدلا بال ميدقلا ىرجملا رصعلل ةيراضحلا صئاصخلا

 0 ا ا نصا دا هطتسوتملا ىرجحلا رصعلا ةراضح

 ع مصل م تس سلا لل ١ ييدحلا ىرجحلا رصعلا تاراضح

 اع تا ا ضي سمسم يسس سلسل للا نإ ١ نضعلا نهاظم

 كد وقم هاسو واقط دهرنط قمت" رقم دماج دعي ةراضحلا زكارم

 2 اقم دقو ديم يأ ديافتع 3في همإم ةيرقلا# نكتينلا

 0 3 كحل دال هع إم  د  ج ثونفلاو تاعانضلا



 ام م يالا ل ةيراسضحلا تالصلاو طباورلا

 هك قا رو ا و تارسألا لبق ام رصع تاراضح

 ن5 ب "ب ناك نأ ةيققما طيح وام عيانتتملا عخيراتلا

 دك. ينور نا نو "هج يو عب 0 اهرايتخاو عقاوملا

 ادق قم نب يو ١ يعن * املا ١ هج < نيل ةيلوألا داوملاو تاعانصلا

 اقل دك ١ طف بس دنا دل ل. © ةحئاتتو ىعارزلا عسوتلا

 1 نه دقنح سبح لق خخ رجم ةح روع ةني.١ نقلا

 هم, نطل جتا ؟ 1 اب ١ ةنقجل جل هام خيراتلا هفرع ميوقنت' لوأ

 ا ا ا د ل للا ةيانكلا ءدب

 هع تل مل وع نجلا را ىلا دعا نمو ةنيدملا ىلا ةيرقلا

 لح . ا ١ نجل ميتال ناقل عت نت دك تول ةيكلملاو ةسائرلا

 ل ل ا يل كا ل ل نكاسسملا

 52 535 1 ا لل م 4 يل ل نفدلا ةداعو رباقملا

 0000 ةيجراخلا تالصلا

 اد ب نو 715 1 لع ا قىرايضحلا رارمتسالا

 5 ل ل دف نسعل مامام طيح ةساع ني عنو اعلا وحن

 20007 تارسألا لبق ام رصع تاراضح نيبي لودج

 0 راتخم نيدلاإ لامجن محم روتكدلل ىنوعرفلا خيراتلا رداصم
 24 0 عبك 1 ءامدقلا نيخرؤلا تاباتك

 دق“ فيو ن١ بلا فورس نيل نع محب يي وين نك راثآلا

 م ب را وو يس يأ راثآلا ةسارد ةأشن

 ا ل 220 راثآلا اهمدقت ىتلا ةداملا

 راتخم 5 لامج دمحم رو كلا ان داو ىسايسلا رصف خيرات ىف ةحم

 يامل يرسل دام داق 2 ةدسحولا وحن ىسايسلاو ىعامتجالا روطتلا

 ها ين دق“ و 226( ءانبلاو سيسأتلا رصع ) قيتعلا رصعلا

 1 550-- ( رارقتسالا رصع ) ةميدقلا ةلودلا رصع

 مي جم افا نط سك ( عابطقالا رصع ) لوألا طيسولا رصعلا

 0000 ا ( ءاخرلا رصع ) ىطسولا ةلودلا رصع
 ل“ ملقا مل ١ -( ىبنجألالالستحالا رصع ) ىناسثلا طيسولا رصعلا

 م دوا عقم دا ديلا (يجراخلا عسوتلا رصعإل ةثيدحلا ةلودلا ربع

 ورع ناو # نب جا ب. ( ىبنجألا ةوفتلا رصع ا رخانتملا نطعلا 8

 م 1 و



 ا ةراداو تالمحلاو تاثعبلا -

 00 : 0 10 ل ونبأ معنللا ديع وفك دلل ةيعامتجالا مظنلا

 1 ةينلمرلا تازادالاو نيفظوملا:نع ةهاغ :ةملك
 ' ةيكلملا تائيهلا ةرادا

 لاغنثألا ةرادا

 دم يفد مم 2 قيلوتلاو ليجستلا ةرادا

 ةيكلملا قئاثولا ةرادا

 مهتاميظنت و تارادالا وفظوم

 هماظنو ءاضقلا

 ىئاضقلا بتاكلأ

 00 ل د اا مكسجلل ةيئيدلا ةفصلا
 ا مهتاصاصتخاو اهماكحو ميلاقألا ماظن

 اهروطتوةب زكرملا ةموكحلاو كلملاب ميلاقألا ماكح ةقالع

 ميلاقألاماكح ذوفن ةمواقمل ديعصلل ماع مكاح نييعت

 اهميظنتو همكحل تاعطاقملا ماكح عاضخا لوألا تاحمنما ةلواحم

 ند ميلقالا مكح ةقيرط

 ةميدقلا ةلودلا د مصرا ةلودلا ىف ةرادالا مظن تافالتخا
 1 20 ىموقلا لخدلا ةدايز ىلع ةموكحلا لمع

 عالقلا ةماقاو دودحلا نيمأت

 ليلا

 ا

 ك١

118 

00000 

 بناجأ 1 ماع 00 لالخمممسضالا رصع ىف مكحلا ماظن ر

 ا نويرصم ءارمأ اهمكحي ءازجأ ضعب كرتب سوسكهلا 0

 ,. © ةيرصملا ةيروطاربمالا مايقو سوسكهلا درط

 7 هةر ا ا ا يا بة دي

 ةيروطاربمالا مايق ىلع ةبترتملاتاعبتلا ةهجاومل ةيلخادلا ةلودلا مظن فييكت

 كلملا دب ىف ةوقلاو ةورثلاو ةطلسلا زيكرت

 ةدب دح ةيطا رقتلسرأ

 تاعامجلاو دارفألل 0 ةلودلل ةيداصتقالا ةيسايسلا

 يو ا مايو - هيما دودو 5 ىرادالا 000

 ريزولا ةدعاسمب نر لمعلا ىف ايلُعف كلملا كارتش

 موب يا نبا ةتاسصاصتخاو نيزولا طاشن

 وم شيجلا داوقو نيسفظوملا رابك

 لدا

55 

1 

1 

1 

 ك١

١ 

١ 

1١ 

1١ 
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 نر

15 

4 

1 
 اكل



 ىرمللامكحلل ةيجراخلا ةيساينسلا تاقالعلا زوطت

 د

 د

 مكحلل ةينيدلا ةفضلا

 نك - ت22 با ةلودلل ىموكحلا زاهجلا ىف 'ىبنجألا ريثاتلا

 لامك مرحم ذاتسألل ةيلزنملا ةايحلاو ةرسألا

 ةيلزنملا ةايحلا
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 +١١ راتخم نيدلا لامج دمحم روتكدلل ءامدقلانبيرصلا ىدل هيفرتلاو ةيلستلا لئاسو

 بكاوملاو دايعألا ىف كارتشالا

 مئالولاو تالفحلا ةماقا

 ا و قا دوام جنم قرم -هانأ ع اوك دم

 يق يلا ومو اعقل بقوا  ةيمي سيشمل لقبا اقل

 ٠١ه ا ا ا اك لوم "بال ' قمر ملا فاجن نكن ىقيسسولملا

 0-5 1 0 ربلا كيصو ةدراطملل جورخلا

 0 صنقو كامسألا ديص ىف تقولا ءاضق

 ذر فلما كل يم لن هد نكييفلاو ظسحلا :باعلا ىف ةازاسمملا

 1 داو ا اة سك يل لافطألا باعلاو ةيضايرلا باعلألا ةدهاشم

 حلاص زيزعلا دبع روتكدلل ةيندنلا ةيبرتلا

 0000 حلاص زيزعلا دبع روتكدلل ةيفاقثلا ةيبرتلا

 هام ا خل حلاص زيزعلا دبع روتكدلل ةيركسعلا ةيبرتلا

 ع باب ةيراضحلا رهاظلا : ثلاثلا بالا

 عمتجملا ىلع اهرثآو ةينيدلا ةايحلا يب
 لا بح .....ذ نسسح ميليسا  روتكذدلل اهلوصأو ةميدقلا ةيرصلا ةنايدلا

 5 ا ا روس داوم كيو ل يكس كلا فسم 1 ا ةمدقم

 ا د 12 نيدلا ىف اهرثأاو ةيرصملا ةسئيبلا

 ا ا ككل 0 ....  ميدقلا ىرصملا نظن ىف ملاعلا نيوكت لصأ

 ا م را هدم د ريزوأ ةروطسأو ةيسمسقلا ريطانسمألا

 ا مم ا امم ا دع ب ةيبئيدلا رئاعشلاو ةرخآلا ةايحلا

 م ةميدقلا ةلودلا دهع ىف ةرخآلا ملاع ىف بعشلاو نوعرفلا ريصم

 فك ل ل ب لا ير و ريب ةنعارفلا ةنج

 ل مج ١ يح هسا دل سزوأ ةدايع روهظ لوأ

 ةميدقلا ةلودلا ىف بعسشلا دئاقع

 و 1 1 ةراضملا#ء سم



 ةيناثلا ةيداقتلا ةراضحلا ىف
 ا

 و وود وا ٠ ١ ةمماح أ عل ةيخيزاتلا روصعلا ف تحنلاو ردوصتلا ديلاقت د

 0 هتاروطتو ىرصملا ديعملا

 هيف مما يملا سل مكشل لق ةسماخلا ةرسألا ىف سمشلا هباعم

 ياخ الا - يتوب مك سن دل يىطسسولا ةلودلا دهع ىق ديما

 و ريدم | ميج نيزك" دوج نايا دوم ' كف د ىضام موك ةنيدم ديعم

 ةثيدحلا ةلودلا ىف دتاعملا

 000 0 ل ديعملا ةنهك

 هللالل ةيمويلا رئاعشلا

 نيم هلالل ريبكلا ديعلا
 ل دس قف هك نف وأ نمل سقت" ني شيبان مالآ ةيحرسم ديع

 يا امل احا مولا ل دا ودب ل نا رصقألا ديعمل نومآ ةرايز ديع

 57 نيدسلاب هطالتخاو نييرصملا دنع رحسلا

 اقرا أ فلوس د ةورم» ةصيققا لفاقس مياقمل“ كلوا هم ا كيوم“ اا مسجلا نع ةظفاحملا
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 0 ميدقلا _ىرصملا خيراتلا رجف ىف ةينفلا بيلاسألا ةأشن

 ديسصلا مويسر

 ةيئادبلا ةيندملاو ةيورقلا موسرلا

 ا ا ال مقبلا دم امي عادل ءاشنلا "وللا واو كابسأت ليف ىف

 ىرادبلا ىف

 ةيداقنلا ىلوألا ةراضحلا ىف

 را د زوو انا وجم هوو" جو ع ا رأتلا رحف رخاوأ ىف

 ةيئادبلا ليثامتلا

 دق 1
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 0 لل ريوصتلا ضارغأ ْ

 ةعباتلا ليئامتلا

 5 بسس سا دس نا نقلاو ةرامعلا نيب
 د و وج ىلع للا" ةأسنلا لخخارم ىف

 م ا ا ... © روطتلا لحارم ىف

 5 ةيخيراتلا رودصعلا ىف ةراسمعلا تاموقم

 ل ةرامعلا ىف ىسدنهلا قوذلا

 ةسرادمو ةييلاسسأ ىف ميدقلا ىرصللا نفلا ةنورم

 ةميدقلا ةلودلا ىف

 لوألا لاقتنالا رصع ىف

 ا هسا دل لأ ىطسولا ةلودلا ىف

 ىناقلا لاقتنالا رصع ىف

 ةثيدحلا ةلودلا ىف

 ها ا <. يونج "ل تاتا ةنرامعلا رصع ىف

 اة كش مع * تو دعا تالا ةرخأتملا روصعلا ىف

 ا ىرخف دمحأ 0 ميدقلا ىرصملا بدآلا

 هماسقأو ىرصملا بدألا

 دووم * ل - راسلا " جنا تفل ةيئيدلا ريطاسألا

 2 نا ل وم رشبلا ةحن ةروطبسأ

 ب مخ ا ع سيزيا ةليح ةروطسأ
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 2 0 ا هيلع .حعيسصقلا ىورقلا ةصق

 5 ةرحسلاو وفوخ كلملا ةضق
 ةنتئاخلا ةحوزلا ةصق

 7-5 رصقلا تايتفو ورفننسس ةصق

 هع ان يق ةايحلا ديعي ىدد رحاسلا

 ناببل ىلا هنومأنو) نهاسكلا ةلحر
 ا اا مو للا د20 ىرخأ صصقا

 5 لزغلا رعسشأو ىناغألاو ديشانألا

 هع داع نا ا ا ديسشأتألا

 اي ل تا اا ليثلا دينشت
 500000 عر نومآ هلالا ديشانأ نم

 كاع م رعسششلاو ىناغألا

 ا وف فلا ١ لزغلا ىناغأ
 0 0 لوقحلا لامج
 0000 ثدسحتت ءايشألا

 20 حئاضصنلاو مكحلا

 مج تسكب 7 بتح جحاتب مئاصن

 00 د يلسلا نوزع يأ نيدسلا
 دم ا ل تا قحلا عابتا ةرورض

 هيدي ١ وطول يدم , ١ هللا بدآملا ىف

 اقل ومال 1 ةمامل  ن ......  لوسرلا ةمهم

 هلصأ ناك امهم كسيئ بلر مرتحا



 عراسكيرم كلملا هنبال ( ىوتخأ وأ ) ىتخ كلملا حئاشصن
 ترسونس هنبأ ىلا لوألا تاحمنما كلملا حئاصت

 ا ل 5 ىنآ حئاصن
 0 كل جاوزلا ىلع ثحلا

 ءاسسنلاب لاصتالا نم ريذحتلا

 ا, ف : ىئسسحلاب كحوز لماع

 يك سس سلا الا الا ىندوملمأ مئاصضت

 عاقدنتالا نم رذسحاو قمحألا بحاصت ال

 ل ل ل ا قلقلاو مهلا نم رثكت ال

 سل لك ارا ملا نوئبنتملاو ةايحلا نم نوبعتملا

 ةايحلا نم سئايلا ةيدرب
 (رو -وبيار ةيبدرب

 200006 (وهور  رفن)ةيدرب

 فدا هام ركب وبأ معنملا دبع روتكدلل : تاعانصلا

 ةيبشخلا ةعانصلاو ةراحنلا

 قنا مل“ وقم مصل اولا روم 0 ةيرسجحلا ىناوألا

 2 تسسلا دنلا الا ليلاخيم بيجن روتكدلل ةعارزلا

 هع سا ياا هد فاش يقول ١ لاا > يلم 3 ]بنس يمل لا

 0-5 00001 ةيخيراتلا دوبصعلا يف ةيعارزلا ةيكلملا

 مس ع سس



 قئادخلاو نيتاسبلا

 ا ا :راسحشألا عاونأ

 ل ا ودا ا حلا مسلسل ب ةيقارزلا ليصاحملا

 2 رويطلاو ةيشالا

 ةهلالقه

 ا ا سيال لطعل دا . يطا “٠ ثقمان ْ دال اعلا ىدربلا سيطارق مهأ

 0 تيمس نيودآ ةباطرق

 ل يل لا زرثا ةساطرق
 ها كيس ان اح موج صوف ف قد نوهاك ةسماطرق

 نيبلرب ةساطرق

 ندنل ةساطرق

 سرادلاأ

 ها اح "١ دلع اق تنك انا .٠ ةياش اوم فايطألا

 3 مم سس سس سلا... ةقهكلا ءابطألا 1

 5007 ءابطألا + ب

 00 ا م ل لوح هام اهنا نوح ةنوطْْطولا ءانطألا
 ةماعلا ةحصلا

 ا ل بم ب ةقورعملا ضارمألا

 ا ا نما ءاضعألا فئاظو ملعو حيرشتلا

 م ا ا ل بلقلاو ضبتلإو ( وتيم ) نيبيارشلا نع



 -- للك دعا بقع ثيم ام ديم ٠ ايي” ةففاوتحلا قاؤلا

 ماك ا سوم او اشم ملا طينصتلا د

 ةحامس ديمحلا دبع روتكدلل ءامدسقلا نييرصملا دنع كلفلا

 اال هيووح كيم ع ةيكلقلا مهداصرأ

 0 نييرصملا ءامدق دنع ةسدنهلاو ةضايرلا مولع

 يد مم ا ا ةيردنكسالا ةسردم ب

 5 حئاسص زيزعلا دبع روتكدلل ةميدقلا رصم ىف تايضايرلا
 ( ةمتاخ )

 ىرسخف دمحأ روتكدلل ميدقلا ملاعلا نم اهناكمو رصم

 دق كقيمة سب نيدفارلا دالبو رصم ىتراضح نيب ب

 دوب رع سيسح ردا * يلا م ساسألا عضوو راكتبالا قع دع

 4 4 فوايا ١ نوجحت يك هدول . وسلا ٠ اهتاراحو رنضم نيد -_



 ةيروطاربمآلا مايا -

 ا ا ل ل : ةيروطاربمالا دعب
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